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॥ सिघीजनग्रन्थमालासंसथापकप्रशास्िः ॥ 

असि बङ्गाभिषे देहे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुरिीदावाद् हध्याख्या पुरी वैभवलशाटिनी ॥ 
बहवो निवसन्त्यत्र जना उकेशवशजाः । धनाढ्या नृपसम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ 
श्रीडारच्न्दु इत्यासीत् तेष्वेको ध ग्यवान् । साधुवत् सश्चरित्रो यः सिषीकुरप्रभाकरः ॥ 
वाक्य एवागतो यश्च कर्तृ र अ छतधमौ्थनिश्चयः ॥ 
कुशाम्रीयस्ववुङ्यैव सदृश्या च सुनिष्ठ्ा । उपाज्य विपुरां लक्ष्मीं कोव्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ 
तस्य मलरुकुमारीति सन्नारीकुरूमण्डना । अभूत् पतिता पल्ली दीरुसौभाग्यभूषणा ॥ 
धीषहादुरर्धिहाख्यो गुणर्वस्तिनियस्तयोः । भभवत् सुकृती दानी धरम॑प्रियश्च धीनिधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यथता तेन पकी तिरकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तरयुलाम्बरम् ॥ 

श्रीमान् राजेग्रसि्ोऽस्य ्येष्युश्रः सुशिक्षितः । यः स्ैकायदक्षस्वात् दक्षिणवाहुवत् पितुः ॥ 
नरेन्द्र सिंह दत्याख्यसेजस्वी मभ्यमः सुतः । सूनुर्वरिन्वसिश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥ 
सन्ति श्रयोऽपि सस्पु्रा भाक्षमक्िपरायणा; । विनीताः सरला भव्याः पितुमांगौनुगामिनः ॥ 
भग्येऽपि बहवम्तस्याभवन् स्वल्ादिबान्धवाः । धनेज॑नैः समृद्धः सन् स राजेव भ्यराजत ॥ 

लन्यश्च - 
सरख्वस्यां सवासक्तो भूष्वा रक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्र।प्यासीत् सदाचारी तथ्चिघ्रं विदुषां खलु ॥ 
नार्दैकारो न वुभवो न विरसो न दुष्यैयः । इष्टः कदापि तदगेहे सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ 
भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सजनान् प्रति । बर्धुजनेऽनुरोऽभूत् प्रीतः पोष्यगणेभ्वपि ॥ 

वेश-कारस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विक्ञानपूजकः । हतिहासादि-साहिल्य-संस्कृति-सक्कराप्रियः ॥ 
समुभत्यै समाजस्य धर्मस्योष्कषंहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं घनम् ॥ 
गस्वा सभा-समिलयादौ भृत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्वा दाने यथायोग्यं प्रोर्साहिताश्च कर्मेटाः ॥ 
एवै धनेन देहेन श्षानेन श्ुभनिष्टया । भकरोत् स यथाशक्ति सत्कमौणि सदाङ्ञयः ॥ 
भथाम्यवु प्रसङ्गेन स्मपितुः स्मरतिेतवे । करतु किचिद्. विरिष्टं घ कार्य मनस्यचिन्तयत् ॥ 
पूज्यः पिता सवैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुषिः स्मयम् । तस्मात् तज्क्ानवबृखर्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ 
विष्वायेवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥ 
जैनकानप्रसारार्ं स्थाने शान्तिनिकेतने। सिषीपदुङ्कितं जेनन्ञान पीठ मतीष्टिपत् ॥ 
भीजिनविजयः प्राज्ञो मुनिनास्ना च विश्वतः । स्वीकठु प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥ 
तस्य सौजन्य-सोहादं-स्थर्योदायौदिसद्रगैः । वशी भूय सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ 
कवीन्द्रेण रवीन्दरेण स्वीयपावनपाणिना । रर्स-नीगाङ्क-खरेद्रा्दे तसपतिष्ठा व्यधीयत ॥ 
्रारम्धं मुनिना चापि कायं तहुपयोगिकम् । पाठने ज्ञानलिष्सूनां मन्थानं प्रथनं तथा ॥ 
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य भ्रीर्सिषीकुरूकेतुना । स्वपितृभ्रेयसे चेषा प्रारन्धा अन्थमाछिका ॥ 
उवुरचेतसा तेन धमेदीलेन दानिना । भ्ययिवं पुष्करं दरड्यं तत्तस्कार्यसुखिद्धये ॥ 
छात्राणां एृत्तिदनिन नेकेषां विदुषां तथा । क्षानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥ 
जरवाख्वाविकानां तु प्रातिकृल्यादसो मुनिः । कार्य त्रिवार्षि् तत्र समाप्यान्यत्र चास्थितः ॥ 
लच्रापि सतत स्वं साहाय्ये तेन यस्छता । म्रन्थमाराप्रकाश्लाय महोष्साहः प्रदिवः ॥ 
नन्वै-निध्यङ्के-चम्व्राष्दे जाता पुनः सुयोजना । प्रन्थावल्याः स्थिरस्वाय शिस्तराय च नूतना ॥ 
ततः सुहृर्परामशात् सिंषीवशनभस्वता । भाविद्ाभवना येयं मन्थमाला समर्पिता ॥ 
भासीतस्य मनोवान्छाऽपूर््रन्थप्रकादराने । तदर्थं व्ययितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकम् ॥ 
दु्विरासाद् षिधेहैन्त ! दोभाग्याश्चारमवन्धूनाम् । स्वश्पेनैवाथ कालेन खवर्ग स सुकृती ययौ ॥ 
हम्नु-ख-दयन्यै-नेत्रम्दे मासे भाषादसस्कशके । कलिकातास्यपुया स प्राक्ठवान् परमां गतिम् ॥ 
पिवृभकतेश्च तत्पुत्रः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथेव प्रपितुः स्ख्तयै प्रकाशयतेऽधुना पुनः ॥ 
इयं प्रन्थावरिः धेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भूत्यै सतां सिषीटुरुकीर्तिप्रकाशिका ॥ 
विद नङ्ताह्वादुा सखिदानन्दद्ा सद्ा । चिरं नन्दुस्वियं रोके श्रीरसषी ग्रन्थपदतिः ॥ 
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॥ सिघीजैनग्रन्थमालासम्पावकपरास्तिः ॥ 
- ---नननत तितिक 

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देको भारतधिश्वुतः । रूपाहेरीति सश्नान्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननूुपतेः समः । धीमच्चतुरर्सि्ोऽन्र राठोडान्वय भूमिपः ॥ 
तत्र श्रीवृदिसिहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रध्मैधनो यश्च परमारकुङाप्रणीः ॥ 
मुअज-मोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुङे । किं वण्य॑ते कुलीनत्वं तस्कुलजातजन्मनः ॥ 
पत्री राजकुमारीति वस्या भूद् गुणसंहिता । च।तुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक् सौजन्यभूषिता ॥ . 

्षत्रियाणीप्रभापूरणां शौर्योरीषमुसवाङृतिम् । यां दैव जनो मेने राजन्यकुलजा वियम् ॥ 
पुत्रः किसन्विष्टाख्यो जतस्तयोरतिप्रियः । रणमह्यं इति चान्यद् यक्नाम जननीङृतम् ॥ 

श्रीदेवीहैसनामाऽ त्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योति्भेष्ज्यविद्यानां पारगामी जनभरियः ॥ 
भागतो मर्देशाद् यो भ्रमन् जनपदान् बहून् । जातः श्रीवृद्धिसिंदस्य प्रीति-ष्रद्धास्पदं परम् ॥ 
तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तस्सूनुः स्वसश्बिधौ । रक्षितः रिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥ 
दौर्भाग्यात् तच्छिसोबौश्ये गुरु-तातौ दिषंगतो । विमूढः स्वगृहात् सोऽथ यदृच्छया विनिगैतः ॥ 

तथा च- 
भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु सेविस्वा च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जेनञुनिसततः ॥ 
ज्तातान्यनेकदास्नाणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थक्ृत्तिना तेन तस्वातस्वगवेषिणा ॥ 
भघीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । भनेका लिपयोऽप्येवं प्रल-नूतनकाणिकाः ॥ 
येन प्रकारिता नैके ग्रन्था विद्रत्प्रशंसिताः । छिखिता बहवो ठेखा रेति्यतभ्यगुम्फिताः ॥ 
स बहुभिः सुविद द्विसतन्मण्डरेश्च सत्कृतः । जिनविजयनान्नाऽसौ ख्यातोऽभवद् मनीषिषु ॥ 
यस्य तां विश्वुति ज्ञात्वा श्रीमदूगान्धीमहास्मना । आहूतः सादुरं पुण्यपत्तनास् स्वयमन्यदा ॥ 

पुरे चाषहम्मदाबादे राष्रीयः रिक्षणार्यः । विश्या पीठ हति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ 
भाचायैत्वेन तत्रोचर्नियुक्तः स महामना । रसं-सँनि-निधीन्दरब्दे पुरातस्वाख्यमन्दिरे॥ 
वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत् पदं ततः। गत्वा जर्मनराष्रे ख तस्संस्कृतिमधीतवान् ॥ 
तत भाग्य रष्प्नी राष्रकार्य च सक्रियम् । कारावासोऽपि सम्प्रा येन स्वराज्यपर्वणि ॥ 
कमात् ततो विनिमुक्तः स्थितः हा न्ति निकेतने । विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ 

विघीपवयुतं जेनज्ञान पीठं तदाभ्रितम् । स्थापितं तत्र विषीश्रीडारुचन्दस्य सूनुना ॥ 
श्रीवहादुरिंहेन दानवीरेण धीमता । स्खलयर्थं निजतातस्य जेनज्ञानप्रसारकम् ॥ 
प्रतिष्टितश्च तस्यासौ पदेऽधिष्ठातृसञ्छके । शध्यापयन् वरान् रिष्यन् प्रन्थयन् जैमवाख्छयम् ॥ 
तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिषीकुरूकेतुना । स्मपितृश्रेयसे द्येषा प्रारब्धा म्नन्थमालिका ॥ 
भ्धैवं विगतं यस्य वषणामष्टक पुनः । ग्रन्थमाराषिकासार्धिप्रषृत्तिषु प्रयस्यतः ॥ 
बाणं-रलं-नैवेन्द्रब्दे सुबाहेनगरीस्थितः । सू शीति बिर्दस्न्यातः कन्हैयारारूषीसखः ॥ 
प्रबूत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्भितो । क्मनिष्टस्य तस्याभूत् प्रयन्ञः सफरोऽबिरात् ॥ 
विवुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्याभवन सल्क्या॥ 
भाहूतः सहकाययौ्थै स मुनिस्तेन सुहृदा । ततः प्र्टेति त्रापि सहयोगं प्रदत्तवान् ॥ 
तद्धवनेऽग्यद्ा तस्य सेवाऽधिका क्यपेक्षिता । स्वीकृता नन्नभवेन साऽध्याचायैपदु श्रिता ॥ 
नन्व॑-निध्यङ्क-चरद्राब्दे वैरम विहिता पुनः । एतद् पन्थावलीस्थे य॑त् तेन नभ्ययोजना ॥ 
परामशौत् सतस्तस्य श्रीदिषीकुरुभास्वता । भाविश्याम व ना येय प्रन्थमाखा समर्पिता ॥ 
भरदा दशसादस्ली पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपितृस्म्रृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ 
दैवादश्षपे गते कारे सिंघीवर्यो दिव॑गतः । थस्तस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोस् महत् ॥ 
पिवृकायप्रगध्य्थं यज्ञक्नीरैखदास्मजेः । र।जेन्वर सिदमुख्यै श्र सरहृतं ठवूवखस्ततः ॥ 
पुण्य श्ोकपितुनाँश्ना प्रम्थागारङते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो शख रक्षं प्रदत्तवान् ॥ 
म्न्थमाराप्रसिखर्थं पिवृवत् वस्य कांक्षितम् । धी सिषीबन्धुमिः सर्वं तदूगिराऽनुषिधीयते ॥ 
विद्रजनङ्ताह्वादा सश्विदानन्ददा सदा । चिरं नन्दस्वियं रोके जिनविजय भारती ॥ 
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88 अद्यावधि मुद्धितभ्रन्थनामावछि && 
१ मेस्तुह्ाचायैरवित प्रबन्धचिन्तामणि 

मूल संस्कृत ग्रन्थ. 
२ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध रेतिष्यतथ्यपरिपूणौ 

अनेक निबन्ध संचय. 
१ राजशहोखरस्रिरचित प्रबम्धकोक्ष. 
9 जिनप्रभसूरिकृत विविधती्थकल्प. 
५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानम्दमहाकाम्य. 
६ यशोविजयोपाभ्यायकृत जैनतकंभाषा, 
७ हेमचन्द्राचा्यषुत प्रमाणमीमांसा. 
८ भदटराकलङ्कदेवकृत भकर ङ ग्रन्थश्रयी. 
९ प्रबन्धविन्तामणि - हिन्दी भाषान्तर. 

१० प्रभाचन््रसूरिरन्वित प्रभावकच्चरित. 
११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुखन््रगणिचखरित. 
१२ यशोविजयोपाध्यायविरचित श्ानबिन्दुप्रकरण. 
१३ हरिषेणाचायैकृत इृषत्कथाकोश, 
१४ जेनपुस्तक्रपरशास्तिसंग्रह, प्रथम भाग. 

१५ हरिभद्रसूरिबिरचित धूताँख्यान. ( प्राकृत ) 
१६ दुगदेवकृत रिश्समु्चय. ५ 
१ ७ मेघविजयोपाध्यायकरृत दिग्विजयमहाकाष्य. 
9 ८ कवि अन्दुल रहमानकृत सन्देशरासक, 
१९ भवेहरिकृत हातज्गत्रयावि सुभाषितसंग्रह. 
२० शान्याचार्यकृत न्यायावतारषार्तिंक-कृत्ति,. 
२१ कवि धाहिलरनित पडमसिरीचरिड. (अप०) 
२२ महेश्वरस्रिकृत नाणवैचमीकहा. ( प्राङ° ) 
२३ श्रीभद्रवाहुआ चायेकृत भद्रबाहु संहिता. 
२४ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण,. ( प्रा° ) 
२५ उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदयमहाकाग्य. 
२६ जयसिंहसूरिकृत धर्मोपदेहामाला. ( प्रा ) 
२७ कोऊहलविरचित शीरावहे का. (प्रा° ) 
२८ जिनदृत्ताख्यानद्वय. ( प्रा° ) 
२९ स्वय॑भूविरचित पउमचरिड, भाग १ ( भप० ) 
३० सिद्धिचन््रकृत काष्यप्रकारखण्डन. 
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%& संप्रति मुद्यमाणम्रन्थनामावलि ॐ 
१ खरतरगण्छल््व् गु्वावलि, 
२ कुमारषारुखरित्रसम्रह. 

३ विविधगच्छीयपष्टावलिसंग्रह. 

9 जेनपुरक प्ररासिसंग्रह, भाग २. 
५, विक्षप्षिसप्रह् - विज्ञप्ति महारेख - विज्ञपि त्रिवेणी 

आदि अनेक विज्ञपिरेख समुचय. 

& उश्योतनसरित कवरूयमाराकथा. 

७ कीर्तिकौमुवी आदि वस्तुपालप्ररास्तिसंग्रह. 

८ दामोदरक्ृत उक्तिष्यक्ति प्रकरण. 
९ महामुनिगुणपालविरचित ज॑बृ्वरित्र ( प्राकृत) 

१० जयपाहुडनाम निमित्तशाख. ( प्राकृत ) 
११ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीक्मषन्दर्वशाप्रबन्ध. 
$ २ नयचन्द्रविरचित हम्मीरमहाकाभ्य, 

१३ महेन्द्रसूरिकृत नमैदासुन्दरीकथा. ( प्रा° ) 
१४ कौरिल्यकृत भर्थश्षाख - सटीक. ( अतिपयअंश ) 
१९ गुणप्रमाचायेङृत विनयसूत्र. 
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[भजौ 15 तट तााट्लङ्क ८० का. 16 प शा८ा21 2591166 पणा (शोत) 6 02616 
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लाल] वारिलिला, 0 013 5266 फटलााछा$ भा एला ८1656 शिक [165. 

39्छप अणा एन्दवपा अण्णा पए [ना वआ 4. ल0षहभ्) पात ००्त, वी 
दात्या अवाा४०६ 1941, 7 006 वाललाप स्िफाार 9 ध16 अ््ा5, 10 6 ग 0 
{16 (ट्दरञप्रालःऽ ग 116 पषा] लणएल०ाऽ, {116 तिपा 124 [25560 पजा) पन्ाङ 
नाऽऽपत्€ऽ अ गिण शात् व पध गधा चलपप्राङ 1६ 170179६ ठि (भु वएपप्मा2, ८0 
नाप, प पीत्रा1रऽ {0 (06 लालू तत् लफालाण156 ग अही साल. एप 
(> गलोाभातु षहा, प6 सिफाङ रिण 06006 १ श्ल 00 पाष ८०ाल्भण. 

६ प श्वर 226 एष्टा" [गणपत ध0€ शिफा 00688 पत् एर एणञणीाष्ट 
21684 पश्र सप्ला "ऽ @णध्ल 1365, 5०५6०6680लत् 70 109६108 6 गि ॥)6 गिछछा)०५६ 1 
{16 फा पपतपञ्र 9 8619 भात् (ल्त [ता2, 36591065 06 2150 26060. 
25 2व771710व्म165 90 19 1पाल6515 10 1पव्मो$ 17तणऽध्ढ् भात् भध (गाला 
(105 व्शाङ$ एल्ण्न्ल्णक्प्मया ऋप्ी एपचा€५5 अरिथिाऽ [९१४९ 015 थश 9 6011९९6 
ल्पेप<श्ध०ण, एप अण्ण 25 अप्ताजऽ भात् [० कनल ४९ ४ प्पा€. एण पठ पभा 
छाल कटश 960 10 अनत पला जाल कात् प पाट 7 5०) ५45 25 {1706 7966859 
ध11€ (0€वध्€5, 2प्त € 17६९, 06 ५९१०६९५ व] 115 9916 प्76 ६0 ऽधपतङ् भ्रात (पाणम् 
त0९१्नजएाणला. € ०८वृप्ाा6व शा छदल्लौाला( (गपत् 0ष्ला ऽ€र्ला 21 1ग7पय्९§, ~ 
2110 ]धला््णा€ शलाठ ध6€ ऽप] ५४५ ग 15 00966. पिट «३5 श्ल ङ णत् ग = व्नान्ल्प्ाा 
ठा€ 970 [परभपश्छ€ अृल्लफलाऽ ग शालालाौः ऽ८पाोपा&, एभा7हऽ, (८०७५, (मगृणृन012- 
65. प पञ्चाना. {18 प्यश्माप्ऽला५ दमगव्ल्प्रम (लमगाध्भााध्त् २ [शह्९ पप्फण्लिःरा 
पभ णऽ ज पजान वत् लपोप्ाश् 17066, वजह श16ी) फलान णऽ 96 
70206 ओ 2 पणवृप्ठ फठञ्लाए५ ग ४06 गभा पलो) 5 भावतहवे ततठक्या 007 
एल ६0 र पाश्षाहुटल 900 065 ध16 गण(छद्ाश7ऽ ज शा] ग ध्या. 1४ 15 एल््मपन्व 
पलल पाम 1६ कऽ 6015066 9४ पल्य) वा 25 1006 शभ प्ररट पभा ४6 नणा९. 

नै 
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पाऽ प्रणा013702 ८ (्नाल्ल०यण, €अृृल्लन्ा$ ग &पञम्ा पत् (पए ८०5 15 (गा 

५६९ (16 पत 0८५६ 1 (116 ०1. € ब50 8 & &००१ भप्त 1९८ (नान्मा 
त जाऽ ज वा वापत् क 5६्जाटम् फएज्थ16९, अहा] 28 2 7ल्09 फ 2 ४0८ २2521 
50८ 9 ^+ ( [गातम ), 2 पाल प्एला ० ४6 ९० म ̂ .51.॥6 §न्ललाङ$ न एला; 
116 [उपाव 51४ एत्511 14, (16 वाना 6ऽ€्व्ा८) [75 द्रा भात् 5 प्राता 
0ला10ला ज ध16 एत्षवकव ४ 1वकत ठदर्म्या, प्रह ४85 21350 (€ एल्ञतलाा६ ज (16 
प्र आकटप््ाा10त्ष त (जो लिला८€ [लृत् वा गप रा 1926. (0) 16 84 10208 
710 5960121 ऽ{प्तऱ जा ]प् 1€ 25 फलो] पा) 1 ध1€ 16ट2] ऋप्हा8. = 01 016 ०८८३- 
8107 एला 7€ शपात् ती 115 1४४ ४लाऽ ५€ा€ 1101 [7मृलङ प्लृ८ऽ€ा६् 17 1115 ८2856 

176 11110 5ल {164९4 जप पैल ९९56 §प८८€ऽऽि]] ङ, पणप्रटो ६० त्र इपा 156 9 (€ एलालो1 
६7110 16 तन ९1710 100६ [7 जि प त्८०ण9[€त् ६0४०८६6. 

(710पटा ६ [हा] प्लाहाकणऽ वोत 16.17६ प्टिपा€ पपि धल तक् (जगपापापपात्ण 
06 12त 5) 0प्द्रल्गद जाला ७५५ वि 707 इद्लक्ातषा, 16 धाना 06 0पा8ऽ 

{16 5} 1811159. षात् 0४६7 0171115 ५0ा18110115 %#€ा6 07 111] ध्मा (व ८५. 1076 रल 

{दा 110 16 [<लि6€्त् (0 {1४८ 115 258151व7166 शआजोष0०प अष भात् 16 तात् 161 (एल्लु) 
2 115६ 2 115 पवजादप्जा1ऽ €ण्ला लो प1ल् "४९6 पाादव6 [आ {115 116, 10 16 

(111्मद्ाुप्ा ऽ€४४ ऽदवेधा), (पदप, 16 ९६५८ २५. 10,006/ (णाल अमोव्पपपौ 1४ 

एला ६० 1१15 {1६५6 णि € द्गान्ल््जगा ज पिात्8; ६0 € तित 4द्टवतलपणङ) 
[0 तपाप्पफपा, २५, 15,000|-+ ६0 प6 भद् तात्प न्पाषुव्वम 500०(-, पल (पा 

3:11111$2 ए. 9124 1 2,500/=~, {0 106 $शपतताोाम्योव्षव उव्म2ऽ ४४ नाया 057४भ 

10,000/~ ऽ€श्ला ध] वाद्{लाा् [01068 2,500/-) ६० {१6 [लात्€§ वाता [ाण्लाऽाङ 
2,500/-, ६० (116 [शशा] दहा) = ऽ८700] 500०» ६० (16 -[1प्टन्पा] "तजा 1415० 
प्ि०अ्रप्म् 60०0) ६० ४16 [द्मा वलणणु168 ६ (पलप सात् कण ङावद्फतत् 1 1,600/-) 
0 116 -[व्ा) [818 [गदलौीत्ाय।र < वाथ, 24 धिप 5,000/=, ६७ 116 [वाण बर्न, 

(0 पथ, 15,000/-) ६0 (€ मा एप्ञ्॑ूर = ान्लीाक्ः १1६70६1, 4९13, 7,500/-) ६० ५16 
48 का [€ 3,50०/~, ० ध6 (एतन | क प्रह 5ली60]) 2,100/- जिः ४16 

पशाथृप्ा 10911 2,500/-, 911 ४16 उ1त्प्प्ा१ ४1 [उद््त्रा 10,000/-, ५६ 16 
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तिला (0प्ाप्रश्रातला-0-ता€ कणत् {जते [जो पलल, (छण्लाोजा ग [लान भत 
1.24 $ लला एव प्लएपप€त्, 06 तवनारपल्व् २३. 41,000/=~, जि (16 1२९८ (055 एत्. 

{06 €्गु0€ ग ६6 ता्ा८ः ज पाञत००त्, 1915 र [012८6, ण्न टण्ल 
7611 हापि {0 [प जि [द्ग ताऽ्एपा€त् ऽल्श्लाष्ष् पधोलपऽव्यात् फम्प्ातऽ त 1166 
2४ ४16 10 ख [166 ° ऽ. 8/- ५॥6ा 1166 ५२३ ऽलं प 1२8. 24/- 11 ४110356 पला 1018 

6825 0 794 2-44) ऽर् धल ऽपि ‰ 1058 9 ०४९7 (९6 व[तपपो5ऽ. [प 

218$४-] पा€ 1944 16 8 अनला ऽ, 59,00०0/- ण प6 ता5प्पप्मप ग लनी), 168 
सत् 60105 ज (16 ल्नु716€ ज ध 66. 

$ 61056 2850लस्धजा पणत जणा एव्र पो 1931; श्ना 16 170४१४6 

76 ६० ०च्ठप़ ४16 (त्ता 0 वभ प्तऽ नालो 16 25 ऽधव्ापाट ६ 116 
ए15ाण्द्णाभद् पठ ६० पादिर्०्पा276 लाक्ष लमोताप्तजाऽ ग त्ाधफो्लततो [ 
60प्व 1०६ लगाघ्राह ॥0 जज तला ह जि पो ज© पाश्या णपा एल्म३, एषः वपां 11066 
$लेतऽ २५ णप्रात्ल्त। 176 इउपष्टा वभ्ा ऽला1€8. प्राह प्€ [ला०्व् ज पला शलवा§ 
ण ङ एपालकृन्मञाए णा (पानपः एपासपरदे शाता, 471064४0: गाति €श्ला 
ए्लि6 पाद 1 कव्व एल्ला (्नाल्लता फरलाभृऽ ज [ऽगाल्म कणत् काौजगन्छल्व 
177ए0तत्षा८6 कत जग-1ज6 &6. शालौ) 12ते एल्ला [ष पततो पा प्ो€ हाला [म 
पातक ज एदा, का0€व 00, 2008 €, 1 एलाऽपथ्तल्ते आटो ४० अभ 
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2 56165 ©} रठपात् एषा रगर§ पलव्य्ट प्णधी प्ल १२५६ फासलाशऽ प्रा पाष 
0556851०, चत 2150 कपाल पणएजतव्यात वपा धलरसा§ भात् = ऽध्पताठ5ऽ कृलुक्ल्व् जा 
6 7005६ 706तला ऽललात्र© 11765. 0 ४6 फज]र§ धल ऽलं 18 अथाप 
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16 वत्८छप्रा(§ 87€6॥§, = प्रा, 16 510९ 116 7105६ ताञ्लाः पाका 1पला९§६ 
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एप्णालक््मा ज 8 पाश्च एग [र§ 88 050ठ तपाता 15 1८्प्ति€. 1 कत्म 1943 
2 10 115व्रात6 16 2वएठ 0ण्ला ध16 §लाा€ऽ {० प्€ नात्धफ० एतङ2 शोदश), 
10 <क्लफल 1943 1 १ यत कल्ला ८० (तलप ८७ वलगम् धा6 पाठो) 56, णि (16 
दरा), ज 8 ऊल्(-द्वृपौणृल्व [श्चि णा 3 गल्ाल्त् [ा०ट88०. उष्ण कऽप्याम 
85164 16 स शादटुलााला४§ [कते एला पातत्ह णि पराल्लषट प€ ८०९६, 1 ग- 
एप ग्लुा€त् पैः प्ल ३5 70 (८वा56 जि पलार 25 [नाह ३5 तजगाग5 116 णाना 
कला [ऋल6. 6 ऽ7णाल्त् ; 16 व्व वल्लतल्त्. ्रलफपवोडङ 16 पा ऽप2त€त् 10€ ४0 
&० पा 7 (16 कवित (नान्न कऋता फठञ 8 इत्र प्न€ शप्ाल ०16, प्र ठ ०५ 
10६ 11९6 [छट लाज्हाा 10 एए छऽला पाऽ व्ल क्फ ध्€25पा€ ६0 {116 [गर्वा ; एप, [5 
€१6५६ 501 वात् 10 616४ प्रिंलाते, [श्प जो रिस्पुलाता६ 67081 125 किपल 15 
सिक्रिला§ का पठपहौ) 6 ४5 (०न्माङ् द्गति 145 ९0६ पऽ पापवृण€ 
6नाल्छना 0 चाल नादय भत् अला २5. 50,000~ ज ध0€ [ृप्पु056. 

र 106 लपतु ज 1943 [5 [न्तत एददुभ्न ५0 तल्ला९. 17 ध16 8 ष्टः 9 
वभ्ाप्न्नर, 1944, ५ [ला [ शला ६6 [आणि 2६ (वबलपद् रा लजााद्ल्जा ५1४ धल ज्रम 

06 [वावत [त्ा258 इतं व पावे कण ठपप्रठपालाद् परारूला, स्ति गातात 
1115 111 [लव्ध 76 ६बरल्त् ६6 76 णि प्ानठ पातो ३ ल्छ्णृणृलरज [ज्पाऽ जा प्ल तवष्ण 
पफ वावा प्ला©, व गऽ पु 16 5६ 7 पील ल्०पाऽ5€ ग पऽ [लाष्टताङ, पजप्डीा 
ष्लार 5५८; (र ३5 0 &1*€ पाठ 8 प्रोत् वदृूठ्ज 0 पावला धल 1ग् भणते 
॥ल्ता०पऽ ]०पााहङऽ ६0 (वटपत्र, लाक्ष 2ऽ वाते (वाफृजाल प्रो 96 ज फक 1 कल्ल, 
{16 प1ऽ८पञल्ते फणति कडग पफलल9 धर पल्त्ाऽ ज चाल ऽक्ापा५.§ न जु०86व् 
पिम 1ता2) 2 ऽप्रणिच्लौ, ज एत्य 1६्ला6९§६ ६0 [7. = 0पा प्थाा८§ पाला वापिल्वि ० 
116 5पण]€त ज € प्राऽप्णङ् ग वृक्प्रडा 7 कण्लो लगााल्लना अ50 16 लु165564 
115 तानो 806 06 फाल ६0 06 प्रा}5ल्व् जि इप्ल्ो) 2 णार, ५६ ४6 लाण- 
प्न ज छपा पभाञ, फलो कऽ धह 185४त्व् जि ण्या ध56 कजपा-ऽ, “1 ण्फाते [प 
प्प्रलैौ छप्ादप्ऽघ्टत 20व ताठनुगष् 10 6115. 

(1 {16 7 (ग्ण्पश्ार् [5 ए€ञप्ती ६००६ 2 पपा जि 6 फए०ाऽ€. 01 16 1110 
त व्ापक्षाङ 1 फला ६० (परल वल्कण्ठ ज कफ, णलो 7९, पि] ज लामगा, ९१४९ पण) 2 
1689 [लवा €नृक्षाफीह, ५ष्रा© ।त्०ऽ (णालौोाला मठ अग्] पात उभा ज 17101 2" 
{ 1९वप्८३५९्त् णा ६० ६९1८6 कल्या भात् कलप एपठकुक्ा = प्र रज्णाव् 06 56० 
7168६016 ६० प्ण०३] [षटवबृत्. एप पणा 7 25 ऽ।लृणणट् कण न 5 100प गप 
€$65 लाह पि] ज टव § शात् [785 125६ फनत5 एट्हभा ६० €व६ 7६0 फर [ल्म [1] [घव 
ए7€रनाल्त छपा ऽल्ल्मण्त फ्लू, 92 [नीक् भात हिलाल ठपऽ इषा ताभ 1 १६८३ 
न] [लव ४६ पात-तङ् गा 7४ पाङ, ५44. र्कः 015 ऽपर] 1८5६ 1० ए<66 । 

पऽ ऽगा$ एश्छप रित्कलाताद पद), एप दिश्पलावा० अष्ट भात 2१0 
भकलाता अणो वाट प्रट्वतह 7 पल ००६७लू05 ज धाना पछर्लठत् स्िप्ाल, पपोष 
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किञ्चित् प्रास्ताविक 

प्मृदयोपाभ्याय सिद्धिचन्द्रगणिव्रिरचित, काव्यप्रकादाखण्डन नामकं प्रस्तुत प्रन्थ 
सिंघी जैन यन्थमाखाके 9० वे पुष्पके खूपमे प्रकारित हो रहादहै। 
संस्कृत सादिव्यके अभ्यासियोमे कास्मीरदेश निवासी महाकवि मम्मटका बनाया 

हुआ काम्यप्रकाश् नामक, कान्यराक्रकी मीमांसाका प्रोढ म्रन्थ, सुप्रसिद्ध है । संस्कृत 
सादहिव्यके प्रलक प्रौढ वियार्थीका यह एक प्रधान पाठ्य ग्रन्थ है। विक्रमकी १२ वीं शतान्दीर्मे, 
सरखतीके धाम खरूप कासमीर देशर्मे, इसकी रचना इई ओर थोडे दही वर्पो यह ग्रन्थः 
भारतके समी प्रसिद्ध वियकेन््रमे, बडा आदरपात्र हो गया ओर सर्वत्र इसका पठन -पाठन 

शुरू हो गया। इस प्रन्थकी देसी हृदय॑गमताका अनुभव कर, इस पर मिनन भिन देशोकि भिन 
भिन्न विद्वानोने, टीका - िप्पणादिके रूपमे छोटी - बडी व्याख्याएं बनानी शयुरू कर दीँ, जिनका 

प्रवाह बराबर आज तक चरुरहा है । न जान, आज तक कितने विद्धा्नोनि इस पर 
कितनी व्याल्यापं ट्खीं होगी, ओर न जाने इनरमेसे कितनी दी टुप्त मीये गरं होगीं। 

महार ष्ठीय विद्वान् म. म. वामन स्ञव्टकीकरने, एसी अनेक प्राचीन व्याख्याओका 
समालोडन कर, जो एक विराद नूतन व्यास्या बनाई है उसकी प्रस्तावना इस ग्रन्थ पर टिखी 
गद बहती प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यास्याओंकी सुचि दी रहै। उसके देखनेसे इस प्रन्थकी 
उ्यास्यासिक रचनार्ओकी संख्या आदिके विषयमे कुछ कपना हो सकती है । 

महाकवि मम्मट काञ्मीरदेशीय रोव संप्रदायकरा अनुयायी था । पर उसकी यह कृति 

भारतके सभी संप्रदा्योमे समान रूपसे समाटन हई है ओर इससे इस रचनाकी विरिष्टता एवं 
विदरस्प्रियताका भी महच्च समञ्ना जा सक्रता है । नितान्त निवृत्तिमार्गय जेन यतिजन, जो इस 

परकारस्के लौकिक वादूमयका प्रायः कम अध्ययन - मनन करते ह-ओर जो थोडे बहुत सार्वैजनीन 
सादिव्योपासकके नाते कुछछ अध्ययनादि करते भी हँ तो वे विरोषतया अपने दी पूत्रीचार्योकी रची इई 
कृति्योका करते हँ । जैनेतर विद्रानोकी कृतियोका वैसा विशेष परिचय प्राप्त करनेमे उनका आकर्षण 
कम रहता है । पर माम देता है की मम्मटाचायका कान्यप्रकारदा जैन यतिजन भी बहूत 
समादरका पान्न बना दहै ओर इसमे भी विरेष उष्छेख योग्य घटना यह है कि इस प्रन्थ पर 
उक्तरूपसे जिन अनेकानेक विद्वानोने, आज तक जो अनेकानेक ग्यास्याए् बनाई है, उन सनम 
परी एवं प्रथम पक्तिकी पाण्डिव्यप्भे व्याख्या बनानेका सम्मान एक जैन यतिजन को प्राप्त हो 

रा ह; जिननेवि. सं. १२०४६ काव्यप्रकाषशासंकेत नामसे इसकी व्याख्याकी है। 

† शभ्यप्रकाराकी सबसे प्राचीन हस्तरिखन पोथी मी ओ अमीतक क्ञात हर हे बह राजस्थानके जेघलमेर् 
स्थित जेन श्चानभष्डरमे सुरक्षित है। वह पस्तिका ताडपत्र पर, वि. सं. १२१५, मँ गुजरातकी पुरातन 

राजधानी भणदिलपुरमे, चोटक्य चक्रवती राजा कुमारपालके राञ्यकासमे टिली गरं थी। [ देखो सिंघी 
जैन भ्रन्य मामे प्र्मशित ओौर-हमारा रुपादित “जन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह” प° १०८] काय्य प्रकाशकी 
ससे प्राखीन कोटे अन्य पाथी कहीं ज्ञात नहीदहै। 



किञ्चित् परास्ताविक $ 

सनका नाम मणिक्यचन्द्र सूरि था ओर गुजरातकी राजधानी अणद्िलपुरमे रहते इंए इनने यष 
व्याख्या बनाई थी । माईसोर संस्कृत प्रन्थावलि, एवं आनन्दाश्रम संस्कृत प्रन्थावलि आदि 
प्रतिष्ठित प्रकारान संस्थाओं द्वारा इसका प्रकाडन भी हो चुका है। 

विक्रमकी १८ वीं शतान्दीके प्रथम पादम विमान महान् जैन तार्किकं विद्वान् महोपाध्याय 
यशोविजय गणी द्वारा मी इस प्रन्थ पर एक बहुत ही प्रौढ एवं पाण्डिव्यपूर्ण॒विशद व्याख्या 
बनाई जानेक्ा उष्छिख मिलता है । काग्यप्रकारखण्डन'के नामसे प्रस्तुत रचनारूप आलोचनाःमक 
"विवरति मी, एक पसे दी घुप्रसिद्ध जेन यतिकर, इस ग्रन्थ पर किये गये गभीर अध्ययन - मननके 
परिणामका फलखरूप है । इस आलोचनात्म विवरतिके कत महोपाध्याय सिद्धिचद्रने, जैसा कि 
इस कृतिमे (धृ. ३ पर) खयं सूचित किया है, प्रस्तुत रचनाके प्व ही इस ग्रन्थ पर, एक बृहत् 
टीका भी बनाई है जो अपि उपटन्ध नहीं हृई है। इन सब बारतोसे ज्ञात होता है कि काव्यप्रकाश 
मन्थ जेन विद्रानोम मी खूत्र पठनीय ओर मननीय बना है| 

महोपाध्याय सिद्धिचन्द्र गणीने प्रस्तुत रचना, एक आलोचनालक शृटिसि की है । 

-कान्यग्रकारमे प्रतिपादित जिन विचारोके विषयमे, ग्रन्थकारका कुछ मतभेद रहा है, उस 
मतभेदको प्रकट करनेके ल्य, इसकी रचना की गई है; न कि उस सर्वमान्य प्रन्थगत समी 
पदार्थोका खण्डन इसमे अभित्रेन है । महाकवि मम्मटने कान्यरचना विषयक जो विस्तृत 

विवेचन अपने विशद म्रन्थमे किया है उसरम॑से किसी लक्षण, किसी उदाहरण, किसी प्रतिपादन 
एवं किसी निरसन संबन्धी उदको, सिद्धि चन्द्रने ठीक नहीं माना है ओर इसल्थि उनने 
-अपने मन्तन्यको व्यक्त करनेके लिय प्रस्तुन रचनाका निमीण किया है | इसी तरह, काव्य- 
ग्रकारके कई जूने -नये म्याघ्याकारोके मी जिन किन्ही विचारोके साथ इनका मतभेद हआ है, 

उन विचासेकरा भी इनने इसमें निरसन किया हे। एेसा करने प्रन्थकारका हेतु केवट पदार्थतच्- 

मीमांसा प्रदर्दित करनेकारहा है नकि किसी प्रकारका खमताग्रह या परदोषान्तेषणका भाव 
रहा है । केवल कौतुकाद्, अथात् क तुकमात्रकी दृष्टिसे यह प्रयास किया गया है रसा 
उनका कथन है | अतः एव यह रचना ईस दृष्टिसे विद्रजनोके यिये अवक्ष्य अवलोकनीय 
प्रतीत होगी । 

प्रन्थगत वस्तुका सारभूत परिचय प्रो. परिखने अपनी प्रस्तावनामे अष्टी तरह आटेखित 
किया है | ग्रन्थकतीके जीवनके विषयमे, तो उन्॑का बनया हआ भानुचन्द्र चरित नामक 
विशिष्ट ग्रन्थ, जो इस सिघी जैन म्रन्थमाटके १८ वें पुष्पके रूपमे छपा है उसमे यथेष्ट छ्खा 

गया है । अतः जिज्ञासु जर्नोको उसका अवलोकन करना योग्य होगा । 

रसतु प्रन्थका संपादन मेरे डिनि विद्वान् मित्रने किया है वेप्रो, श्रीयुत रसिकराठ हो. 
परिख संस्कृत कान्यशाख्के एक बहुत ही प्रौढ विद्र नू, मर्मज्ञ त्रिवचक, भीर आदर अध्यापक 
है । गुजरातके इनेगिने उश्च कोटिके श्िद्वानमिं इनका एक अग्निम स्थान है । गुजरात प्रियासमा 



५ कान्यनकाराखण्डन 

द्वारा संचालित “उश्च अध्ययन एवं संशोधनात्मक प्रतिष्ठान" ( इन्स्टीट्यट ओफि हायर स्टडीज 
रण्ड रच ) के ये अध्यक्ष ओर निमीता है| अनेक वर्षों प्र ही इनने, कलिकराल सर्वग हेमचन्दरा- 
चाके बनाये इर, काव्यप्रकाड स्री काव्यशाश्न विषयक सुश्रमाणभूत, काव्यानुसासन 
नामक त्रिद्ाल प्रन्थक्रा सुमेपादन किया है जो व्रिदरानेमिं एक आदरपात्र अध्ययनकी वस्तु बना 
हुभारै | ये काव्यरा्ञके परिशिष्ट अम्थसी ह एं गुजरातीक्रे एक अच्छे कवि ओर रेखक हैँ । 

भरे तो ये एक अतीत्र आसीयभूत बन्धुजन है; अतः इनके प्रिषयेँ विशेष कुछ कटनेमे 
सुत्ने संकोच टना खाभाविक है । पिधी सैन प्रन्यमाटके काके साथ इनका प्रारंभसे ही घनिष्ठ 
संबन्ध रहा है । मेरे साहित्य त्रिषयक अत्यधिक का्यभारको कुछ हल्का करनेगी दष्टिसे, 
ये सदैव प्रकट - अप्रकट रूपै, मुञ्चे अपना जहप्र्म सहयोग देते रहते हैँ । साथमे अपने 
प्रतिष्ठानके अन्यान्य समकक्च विद्वान सहयोगियेों द्वारा भी, मेरे काथ, यथाप्रसंग, सहायभूत 
हो कर, मुञ्चे अपनी ममतके बन्धनते सुत्रद्ध बनाते रहते है । मेरे सादिक जीषनकी बास्याव- 
स्थसे दही ये बारमित्र-से बने हए है, ओर अव्र जीवनकी इस शान्त सन्ध्याके समय भी, अपना 

वैसा ही अच्त्रिम शेदभात्र बताते हुए, एक सुषिनीत रिष्यकी तरह, मेण हाथ पकड़ कर, सुक 
अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने सहायक होरे । मे इनके प्रति अपना क्या कृतज्ञभाव 
प्रकट कल॑ १ “सहवीर्यं करवा वहेः ~ इस मषाघाक्यवाी प्रर्थनाका स्मरण करते इए भै 
श्रिरम केना चाहता ह । 

शरद्पूर्भिमा, वि, सं. २०१० व | मुनि जिनविजय 
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४४९ रपत ०18. [01 धा्ठपटा) 1६ लपाऽजाङ, 1 पात् ४८०५६ 
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( 3. 0. 1. 1. 1921) 
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शधप्रवृह्ा 0 |लाताटु प९ धा€ 38. तात् ४५ 5 (ता 8 वारर ष्ष] 7 8९८९४ 
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^ ए © 1र८४14110 9 

का.प्र, खं, कान्यग्रकारखण्डन. (11९ ४८८९५1८० 18 ४५ [०४(९३. ६९९९11९6 ४० 

{९5115 त 1०1४8 ६1५ ])१८८८वृल्व् एङ का. व् शने. ) 

ना. द. नाव्यदषण. ©&€]र कध" 0116६घ्] 8५1९8, 2५10६. 

भा. च. भानुचद्रचरित. 3111911 वृक्षा) (41६110४. 

र. गं. रसगंगाधर. कप 1111478 9४४ 688, 3070108, 
(11 16९18९6 € वाला), 1916. 

सा.द. साहिदयदपण, ९५1४५ एफ भ.४. 81९, 1923 &11त 1951. 

3. ^. 7 ् ाप९०११९८० ४४ (3. व. 3.) 

च, 0. ५. व ९पा18] ् 0प्लाधल ८8९९८}1, ६4188. 
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13 द्ालोात्णात्. ( त्रि उव) 1008 -( = ^. 9. 1599) 

110 3. 00118 :- ॥ ९० ॥ एँ नमः ॥ महोपाभ्यायभानुचंद्रगणिभ्यो नमः । श्रेयःभ्नियं 
तनुमतां तनुतां स शंभुः श्री अश्वसेनधरणीरमणांगजन्मा । ९६५. 

€1148:- नवीनास्तु एतान् दोषान् उक्तदोषेष्व॑तभौवयैतीति युक्तमुत्पर्याम इत्युपरम्यत इति । कवर्भरां 
यदयदवादि दुष्रण 0103 चलिता न तु नाकिरैलाः ॥ ६ ॥ र्य शिष्यकृता प्ररास्िः । इति पादश् श्री 

अक्रन्वरसूयसदखनामाध्यापक श्री शत्रं जयतीर्थकर मोचनादयनेकवुकृतविधायक महोपाध्याय श्रीभानु चन्द्रगणिरिष्या-- 
शोत्तरशतावधानसाधन प्रमुदितपादश्षाह श्रीअकन्वर प्रदत्त षुष्फहमापराभिधान महोपाध्याय श्री सिद्धिचन्द्रगणि- 

विरचिते कान्यप्रकारखण्डने दशम उश्ठासः समाप्तः ॥ छ ॥ संवत् १७०३ वषे अश्वनञ्चुदि “^ गुरौ लिखितं ॥ 

छ ॥ श्रीः ॥ 

{0110 श्तु 1116 71पा0८४५ ह्ाश्टा 1 {116 ६६५६ &6 ध08€ ग € 
6. 215. 

3. एष्ृ€ः 2. -- 01०8 62, [लापा 104 ए्डवघ्ली वर" श्त 

पावदु715 क वकता 1“ नाण € [४ धतव 16 पदप अव6ड, पणत् व" 
(11 {116 पला" सात् 10४९ 81068. 
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76 ४० 88 [हरर 08}1 प्त ११६. = 1) 116 106८ठत्लला २९18९ 10, 8 
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340111080वा४ 70४6 & 1 (व्गापलणद्द्मफ 10 € ्क्ना6 ० 118 तपाः, 
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1४ छा ॥6 $द्ा पणा) ४116 प्रपााएला8 (ार€ा) ० (€ चाना. 
+14 3. 118४3 [४ (प्र ५९] जा ध्ाटणो धात् ६६४ कट्त्वाप्ुऽ ज 80106 वारिः 
९01181461 10] का ४11०0६6 म ध16 [पाऽ ९त् ४७५४७ ग 1. 2. 10686 ए 
1018 11५४९ ‰९€€ा) 1.९ 17. ध16 [०७1 -0४९8 ( 6 &. 17). 7, 8 €॥८ ). ¶11)€ श€186 
19111 ४1९ पकी711ध1011 [०58 ( ].33 ) 8८८78 ४५ € पिना % तार्िललाणाः एन, 
{16 11५४, ६६ इका)€ [01४८९8, लौशम् ५16 कवलाः ग 4 पा 1प§ ६180, 6. £. 1.11. 
110 # प का धो द्व 18 4६६1४ त्री काङक 1॥ [4 ४8. 

^ ६ ५ {6 ५ [1६८९8 ४116 ५८२६ 8€ला1§ ४०५ € 1 £ वाऽ०्वृहहत् व्मगोताल्मप, 
४14९, कि" (र्ध) 16, ])]), 78-79. ऽ ६५1] ५116 (38, 110५ €* 61", ])168617 ५6 
116 ६९१८१ 7 प्रौ18 ना [ [1५२८ 10६ पानपा 1६ [ए्णो€ाः ६५ लाला प, 
(1116) 07 &. 2. 

9 ०९४ल70९8 1118 7ो€प्रीक्व् ज कलटपिण्जी पो ्ी€ लक 07 ग 
1118 (0116 111 ४16 फएतवृऽ तत्राुवादपूर्वैकं काव्यप्रकाशखण्डनमारभ्यते । (का. प्र. सं. प्र. ३). 
{16 18६ € शात् घाटा प्रि 68, काः €क्ा0])16, 06 ९५18 1४1) € 
014 {हप नियतिकरृतनियमरहितां ९४९. #1105 : नियतिरद्ं तत्कृतो नियमस्तद्रहितामिलयभः । 

अत एवोक्तम्- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथाऽस्मै रोचते विश्व तथेव परिवर्तते ॥ इति (का. प्र. खं. ३) 

(118 18 ध्परदत्र ज" ९२0डक्नणाो, व्ल {01108 (लल (प्डः अयमर्थो न 
साधुः। काव्येऽपि नियमस्य सत््रात् । रद्र छन्द: प्रभ्रतिषु तथा च तत्तद्रसविशेषे तत्तदरीतिविशेषे तत्तत्प्रबन्धे 

भाषाविशेषे च नियमस्य सत्वात् (का. प्र. खं. ९). 

11118 116६1१०, 110 ८प्लान+ क ¶्ि-इह (ककुक्डालजा 87त् पाला न्प्ल) 18 
108 8८६ शतालल्त् ४७, एताः € स्णा])16-हृदिकमयीमिति। इदमपि विरुद्धम् । अन्येषां 
भावानामिव काव्यस्यापि सुखदुःखमोहात्मकस्य संभवात् । (का. प्र. खं २). 

9, &ऽऽपा.८३ प्र ध 16 18 10६ लनल एाप्णप [नु 
1*6:\80118. {€ €रु€ा1 वठहलिपव्ऽ कला {& वद्टुा8४ 1पा7ा-०लोः 1पा$लातुगा€ (ब्ग 

छा पाक्षि लप्लडप्, एताः €र्स्ो]16 श्ना]6 लपु फा ध0€ ४€8€ यः कौमारहरः 
स एव हि वरः 16 888 अनेन वाक्येन तत्रोपकान्तसमागमोऽपि ध्वन्यत इति केचित् । तन्न । स एव 

हि वरः" इदयनेन पुरुषान्तरनिषेधात् । ; शत् घाल) 188 00 116 वकाल्त्पा निष्कारणकदोषो द्रा 

वनस्य च प्रामाणिकानामसम्मतत्वात् । (२ का. प्र. खं.). 

(+0पा111 क्ता" [एना11#8 श्त 0100 १९४६11३ [ 774 धा ४166 8.76 
11016 ध्ाक्ा अद्ध प४ला)ऽ 1४६ 8. 1४8 एणल्त् ४० १९४९. 1 ५11] ६०प्ल। € 
011] 8 प्र 118]0ा" [ठ्ला8. 

(1धलल् ५6 08४ &&111&, 8. 1६] €९४ऽ ४16 16९४३ ५१४६ 116 ल'€&- 
100 ज #11€ ०९४ 18 710† ए€ट्ुपड४त्व् ४7 158, ४९६ 1४ 18 8] ]णङ, ५९४ 1४ 13 
711460€ा14€71॥ ज ह ०४€ा पष्ट, 97त् (181 ९088 816 116. 
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1४11 ५116 शगाणर्ण्छ ४० द द्न§ 8130, 16 0143 {पप्रा 19 ऽणा16 
7001768, 

06्रा्तना ग एण. 

{46६ पऽ 0 ९0816 1118 ल्ल ग च्ा€ तह्परिप्िम त ्षर$8. 
{४ 18 88 {01108 : 

अत्र केवित्-अदोषत्वं यत्किभ्चिददोषाभावो वा यावदुदोषाभावो वा। नायः, अन्यावर्तकत्वात् । नान्यः, 
तथासति काव्यलक्षणं निर्विषयं विरलविषर्यं वा स्यान् । यावदूदोषाणां दुर्भिवारत्वात् । तस्माद् “वाक्यं रसात्मकं 
कान्यम्” इति लक्षणम् । तथा च दुष्टेऽपि रसान्वये कान्यत्वमस्येव परन्त्वपक्षमात्रम् । तदुक्तम्- 

कीटादिविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥ दति । 

एवं चालद्ारादिसच्वे उत्कषैमात्रत्वम्' इति वदन्ति । 

परे तु “यदं शे दोषस्तरदंरोऽकाग्यत्वम् , यदंशे दोष्राभावस्तदंरो काव्यत्वम् । यथा-एकमेव क्ञानं प्रमाऽ 
प्रमा चेति । दोषसामान्याभाव एव विवक्षणीय इत्याहु" ।' तन्न । एकमेव पयं अंशे कार्यं अंशेऽकाव्यमिति 
व्यवहाराभावात् । 

अन्ये तु दोषसामान्याभाव एव लक्षणे प्रवेश्य: । विरटविषयतं काव्यलक्षणस्येष्टमेव । दुष काष्यैः 

इति प्रयोगस्य "दुष्टो हेतुः” इतिवत् समर्धनीयत्वा द्” इति प्राहुः । 

परे तु कान्यमा्वादुजी वातुः पदसंदभः' इति वदन्ति, तन्न । आखादुजीवातुतावच्छदेकूपापरिचये 

तस्य ज्ञातुमशक्ष्यत्वात् तत्परिचये तस्यैव लक्षणत्वसंभवात् । 

नवीनास्तु (काव्यत्वमखण्डोपाधिः, चमत्कारजनक्रतावच्छेदकस्य काव्यपदप्रग्रृत्तिनिमित्तस्य चान्यस्य 

वक्तुमशक्यत्वात् तदेव लक्षणमस्तु । किमनेन ननुगतेन लक्षणेन इति वदन्ति । 

सगुणौ" इति गुणन्यञ्जकौ इत्यर्थः । गुणानां रसेकधरमत्वात् शद्वाथयोः सगुणत्वाभावात् । अनलङ्कूती' 
इति (सालङ्ारौः इत्यथैः । 

यदपि काव्यत्वं शद्रार्थोभयत्रत्ति' तदपि न । काव्यं करोति, काव्यं पठति शणोति चेति व्यवदाराच्छट्र 

एव काव्यत्वं कल्पनीयम् । ननु (आसखादव्यन्नकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्, तच्च रद्रेऽथचाविरिष्टम् । तथा च 

कथं काव्यं करोतीति व्यवहारस्य शद्रमात्रपरत्वम् ` इति चैत्, न । आस्वादभ्यञ्जकानामन्येषां सत्त्वात् तेष्वपि 
काव्यत्वं स्वीकुरु । उभयद्रत्तिकल्पने गौरवात् काव्य॑ करोतीति काव्यपदस्य राद्वमात्रपरत्वे ब्रीजत्वात् । 
(३. का. प्र. खं.) 

1 प्€ ९००४९ [०४३8६&€ © (ला §66 ४184 9. ६वनु9॥ऽ #14र8111118.8 लाालऽपो 
ण 11 811111818*8 6071601" {6 11718९1, 110 €ग्टा' 8९ला108 ६० ७८ ०6 

{16 ति द्णा०8७, 1०8€ 1€द्वला' पऽ 18 र© 16611 ०1६६ च 92.1४. = काव्य- 
त्वमखण्डोपाधिः 108 © 00111]081€व 1 उपाधिष्पं वाऽखण्डम्- (र. गं. पर. ८, ) ५ 1118 

छ ् लडपण) त जद्रा्थौ ज 01) दद्रार्थयुगठं न काव्यशद्रवाच्यम् । ९४५. (र. ग. ५) जपापाक्पक शद्वाथेयोः 
सगुणत्वाभावात् 1118. € 00ा1[0६1€व 1411 रद्वा्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपन्नम् €1५. 
(16980218. काव्यमाखाद-जीवातुः पदसंदभेः 18 80९01017 ६० 7. ५९, € 

ए16 र ०{ (कपतृापहड& ९ प्]76886त् 1 113 (जणा दरवन्तु, 

1. 8९८ पृ. २.-३, सा. द. 91९18 41५०० 1993. 

2. २. 339. 1०४०वप्५०० ० ४€ (एव €व1010४, 8, 0. 1951. 
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3.8 लला ज (लल्क्दहरप६* ककष 06 008९ कधा ४14९९ 
110118/8 केचिचित्राख्यं तृतीयं काग्यभेदमिच्छन्ति.-. तन्न । (५६. सा. द. 168 €410प 
1928 ). 13 एटलिः€०९€ ६५ ध्का४0)18 {8 17) अनुप्रासानामसमीचीनत्वेन तथाविधगङ्गा- 
विषयकभावोत्कषवणेनाविरदाच्वानुत्तमत्वात् । अत एव महिमभ्टानामस्मिन् पक्ष एव पक्षपातः।(६. का. प्र. से.) 
18 10 वप्रा ४6 नदा, = ०] 10 एरललि"8 ५७ ४16 [88886 अनुमेयाथैशस्परौमात्र 
चाम्वयग्यतिरेकाभ्यां कान्यस्य च।स्टवहैतुर्निश्चितम् । अतस्तदेव वक्तव्य भवति न सवस्य प्राधान्या प्राधान्यकृतो 
विशेषः। न दहि तयोः सामान्यविशेषयोस्तिष्वपि वस्तुमात्रादिष्वनुमेयेषु चेतनचमत्कारकारी कश्चिद्विशेषोऽव- 
गम्यते । ( ३२. व्य. वि. ५. 8. 8. 1909 ) प © 71168118 ४० ऽकफ़ {112६ [00628 ९४101101 ७6 
©]&8310्वै गा ४76 ५७1४ क [्ट्तजगापाक्म6 धात् इप्ठष्तापक््ला ज रला 
{71171116 ग [0९ प्र. 

9.8४. 
४९ वाङ 10 ४८८ पु) ध)€ धग र 48& &§ 1061161" 1पऽ प्छ 

2 8.78 ला्लं्ञा) क 4. 7. ^ ठः स्का 016 ताऽ कारणान्यथ कायाणि 
९४९, ( १५-१६९, करा. प्र. खं ) ]€ € सृऽ ध्रा ल€क्लाला८्€ क ए वद्यापद्ाव्माते2 6 
8प्र])€1-]0४् र {५६ [1 (16 11@]1४ क का 16 (त्न्18 (# 6111५. प्ि€ा€ 
16 8९ना)8 ७ [{नाक्क वध्टुध्ाकाक्ी, ल जाा]0४6 8६९११718, ]. 22. 
{प्र ५116 «€ ग ध विष्णा) ४६ 116 ७४५६४९8 ५५ {011०0७8 “तदपेक्षया कामिनीकुचकलश- 

स्पदेचन्दनानुङेपनादिनेव नाय्यदरनकाव्यश्नरवणाभ्यां सुखविरोषो जायते । स एव तु रस इति नवीनाः । 
(१६९. का. प्र. ख) {118 शल्फ [पड नल ६९8प्ो€््ल [ल्च्डपा€ छा ६ [धाः पाधौ 
छता 8019६ [01९ 68. 17 © वाडव) क पडाव 01 868916€- 
1५ [16 ् ञपा-८€ 1 1४ एटधाङ % 11104 [काा४-रा४.) € ला "16 86811610 

1)1५५ऽपा© 19 111५ धाा$ ०४1९ [1८प्डप्ा५ ७ 116 ० 1४ लानष्टलः 18 वाला € प} 
1 ५16 6पुलााल्प८्ल ण धा6 वारन्ट कलु८डला्त्०ा) क [९स्डपाःट कणत् [क्ष 
18 110 अपा16 ५8 116 €्कृलनला८6 ण ध1686 वा) 116, काद 1४ कापि पा 11६ 
(प्रोतं न हार० [1८स्डपाः€ पा [कट्द धात् लाललणिः€ . इपलो, उलाप्राालाा६§ 28 
11086 क ऽछा 0, ववाष्टुलाः) पर छाञणा ९६८, (त्ा०४ 6८6 ६888 170 [९ल्प, 
(1018313६्6पधङ फा ना13 ज०क धाो€ विष्णा, न्ाला८म16) नृव च्छ, ४6९ 
६16 0111 फ़ पा" [६88, ४1४., जाएत, शा1८, ऽष वनात् ^ 41011 प. 8. 3६8 
नवीनास्तु शङगरवीरहास्याद्गतसंज्ञाशत्वार एव रसाः । (१६. का. पर. सं.) प्र९ पिप्ालोः ण एटपिा8 

16 (वव्मा0 ग शापाय, [दद्पता-४ ९५९. ४० ९९889 171 € ण०ापऽ अथ करणादीनां 

कथं न रसत्वमिति चेत्, उच्यते इष्टनाशादिभिश्वेतोवेक्कम्यं शोके उच्यते । 
तथा- 

रोद्रशक्सया तु जनितं व्रै्रव्यं मनसो भयम् । दोषेक्षणादिभिर्महौ जुगुप्सेति निगयते ॥ 
तथा- 

तत्त्वज्ञानाद यदीभ्यौदेर्र्वेदः खावमाननम् । 
श्त्यादिनियुकतदीका दिग्रृत्तिकानां करणादीनां रसत्वनिषेधात् । न च तेषा तथाभूतत्वेऽपि अभिव्यक्तानन्दचिद्ा- 
त्मना सहामिन्यक्तानां रसत्वमिति वाच्यम् । एवमपि स्थाय्य॑शे रसत्वविरोधात् । अथालोकिकविभावाथभिव्यक्ता- 
नां तेषां रसत्वमुचितं सुरते दन्ताद्याघातस्याखाद्यवदिति चेत्, न । एवं श्ुधापिपासादिनाना विधदुः खदेतुजनित- 
चेतोवैक्ठव्यस्यापि रसान्तरत्वापत्तेः। सुरते दन्ताधातस्य बलवत्कामसंभववुःखनाशकत्वेन भारापगमानन्तरं सुखिनः 
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संृत्तास्स्म इतिवद् उपादेयत्वम् । यत् तु शोकादयोऽपि रद्यादिवत् खगप्रकाशज्ञानसुखात्मका इति तदुन्म्प्रल- 
पितम् । किञ्च सामाजिकेषु मृतकलत्रपुत्रादीनां विभावादीनां शोकादिस्थायिभावस्य चर्वणीयेन अजमहीपालादि- 
ना सह साधारण्यम्, अ्पातादिददोनात् । वणैनीयतन्मयीभवनं चपिक्षितमिति चेत् , कथै ब्रह्मानन्द सहो- 
दररसेोद्रोधः, कथं वा नामाङ्गल्यम् । अत एव केचिदजविलापादिकं न पठन्ति । बीभत्से तु मांसपूयादुपस्थि्या 
वान्तनिष्ठीवनादिकं यन्न भवेत् तदेवाश्वयम् । कुतस्तादृशपरमानन्दरूपरसोद्रोध इति । एवं भयेऽपि । तथा 
शान्तस्य ययक्तसवैवासनेषु भवतु नाम कथशिद रसत्वं, विषयिषु पुनः सवैविषयोपरमस्थित्या कथं रसत्वम् । 
तदुक्तम्- 

न यत्र दुःखं नसुखं न चिन्ता नद्वेषरागो न च काचिदिच्छा। 
रसः प्रदान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सवेषु भावेषु शमप्रधानः ॥ 

एवं वीररौद्रयोन भेदः । विभवादिसाम्यात् । न च स्थायिभेद एव भेदकः । तस्यापि नियामकमुखपरक्षित्वात् । 

यत् तु- 
रक्तास्यनेत्रता रौद्रे युद्धवीरात् तु भेदिनी । 

इत्याहुः । तन्न । कोधसञ्चारिणि वीरे तस्याः सुलभत्वेन भेदकत्वानुपपत्तेः । न च रौद्रे अविवेकन्वस्य वीराद् 
भदकस्य संभवात् भद इति वाच्यम् । क्रोधसन्चारिणि वीरेऽप्यविवेकत्वस्य संभवात् । दानवीरादीनां प्रभावाति- 
शयवणैन एव कवीनां ता^्पयमिति न तेषां रसत्वम् । एवं वात्सल्यनामाऽपि न रसः । भावेनैव गतार्थत्वात् । 

ननु कथमजविलापादिकं कविभिर्वण्यत इति चेत् उच्यते-तेषामजमीपतिभ्रभृतीनां खम्बप्रियानुराग- 
प्रकप्रतिपत्यथेम् । अत एव चाजमहीपतेः खगप्रियामिन्दुमतीं प्रति देह्यागः कालिदासेन वर्णितः । एवं शान्त- 

स्यापि वणैन मुमुक्षूणां तरेराम्यातिराय प्रतिपत्तये । एव॑ भयातिशयवणैनं तत्तद्रयक्तीनां माद॑वप्रतिपादनाय । षस्तु- 
तस्तु कविभिः खशक्तिप्रदशेना्थमेव पद्मबन्धावन्धा दिनिमाणवत् तत्र तत्र प्रवद्य॑त इति । (२१-२२ का.प्र. खं.) 

[71 ५06 &०0र्€ वृप्रठक्ल्लाऽ 1€1€ 916 ० ८०५०९ €1818] [गऽ - ४16 
015४ ५।०प४ ५16 टण्डवा प्क्ा८ ज व्] धा 6४5 धात् 8९८्गोव 8}८प्र४ ६6 
1प्रा00€ा 9 ४888. = व्116 175६ (क ् 0र इफ 18 एर ०. 31९1968 ३५९8 
यथा हि नानान्यज्जनसंस्कृतमन्न भुज्ञाना रसानाखादयरन्ति सुमनसः पुसूषा हषादींश्चाधिगच्छन्ति तथा नाना- 

भावाभिनयव्यजञितान् वागङ्गसत्त्वोपेतान् स्थायिभावानासखादयन्ति सुमनसः व्रक्षकाश्च 'हषादीधाधिगच्छन्ति 
तस्मान्नाव्यरसा इयभिन्ाख्याताः । (९३ ना. शा. नि. सा. दि. सं.). 11105 111 (718 २16४ 1 18 
1]व् ५१४४ ५16 ९९8३, [९इपा12॥ङ् 8], 6 11९५8५१४, = 11086, 0५४९ रला 
110 प्रौ] धा भा पाल ५३७ ५16 7101 [016९881४ 111 लनु71€४ ४16 [08.88६६ € 
वालिना. = ̂5 4 णा1118र१&प0॥४ 8४8 अन्ये त्वादिशब्देन गोकादीनामत्र संग्रहः । (२९० 
ना. शा. ४०]. {. ७. 0.9.). ^ राााधर्ष्टप]०६९8 0) ४1९6 18, 10९९1) ६४ 
811 {६९७8३ 876 16888116. {6 €} €४§ धा€ (ला गुता ष 88.517 स 
च न युक्तः । सामाजिकानां दर्पैकफलं नाव्यम्, न शोकादिफलम् । (10प ) ९ कणन््स्मार 
88.78 अस्मन्मते तु संबेदनमेवानन्दघनमास्ायते । तत्र का दुःखाद्या । केवल तस्यैव चित्रताकरणे 
रतिशोकादिवासनाग्यापारस्तदुदबोधने चाभिनयादिग्यापारः । (२९३ 1010). 

1४ क०पात् € [ला लट्डल्ाष {0 [पपठ ९४10 छ€76 16 01४५७ ५४४ ९] 
116 ए16फ ४४६ ४]] घ्1€ 1२९58४8 &7€ 10४ 01685 क्1४. = 131. 12९18) 11068 
1116 8 पादा] पताद्रप्रानप९2 रलम ग ९६३६ 9 गा€ = प्पिता-०0)612 हा रला 1 

1, ¶17€6 ०६८ 8010९ 088. 2 ति. 8. कलौ 4० ००४ र 18 एला, 10९ 

19 प} 11810 }9 €41४10४ 1183 20४ ४८८९४८८ 1४ ४९ ७. 0, 8 ध्वा, ०कश्श्ला, 188 1६, 

१, 10९९० ४ {० २०१८१६६. 



12 (११॥०९..१.१११.।१९. १.१.९१.) 

718 8818] ३. = {6 18० एटलि8 ० प्ि्षधएा25 ४१९५ 1९४11 ४४९ ृभा- 

प 7क््पाठ ज छा[षकध्राएा४. [४ 18, 10९४६, दद्फक्टव्ाप्४ भत् @प8- 

०874198, धप्0इ ग दि, 0. क 1६१९ ल]४००१६५९। ङग १186७886 ५€ [गध व 

इपर ग "06 २1९४ -सुखनवुःखात्मको रसः । (का. १०९. ना. द. ७. 0. 8.). व्णरलाः 

क्प्ल ४७ 0617 ज०षएन। वृप्र्नाहु 88 ४1086 त कठा या पष्टाऽ ०) ६06 

इपर] ९५४ 916 ह्ला), 116 ००७४९. = [६ प्प ७५ 0षट्व् 16€८ [प्लवका 

पा 7684 वका दवद परलााश्लमाताःध, धल दुष्प, जातक 4 ण्रापर४- 
प]४५ धात् 8८८९४ ९ &€ालद जलफ. 

€ वप्द्ड्नजा 1§ 110फ९ण्लाः, 10 ९४९ धा रििक्ष्ला इ 118४ 110]त् ॥718 
१16, आतु एस्वृप्र८९त्, मा) ध्रा #16 ५, ध९ प्प्रणाएलषः ज ९५६९इ ४० णपा. 

#. (01010९1 इ ए [त्व् 9९6) १४0 एछपात घाल वृप्ठडप्नना ह्ला 

६५ कपत (€ 1९्भतवटव् ५३ & [२६७६ ०1 101 वात् (लालः, धाला८णि 6, ४16 
प्रा) एला ५ [६३८४५ 18 साष्ट ७ 11116, 

{31१५८५८६ 8€लाा18 ६0 1९९९ ६दएहा1 (चद्व ४दा1८€ ज कावृद €1011४ ८०३६8 01 

५1811186 [पा])०६९७१. = 6, 10 € रला, ६ ०16 [14९6 धऽ 1६ ४116 जनश 
1९०88 &76 पाः -- ए, जा ५ुद्ष) -्द्व्पताःठ) छा करात् 3101५६३४ लात् 11 

(125६, धपा, वणप धपते [धद्य 86 1९9९८्तणर्लङ् पवलार९व 
{णि ६686 (४०. ना. शा. नि. सा.). -उप४४ो€ धाल्णपफरण 9. 18 वार्िटषप्ला४. 6 
१०९३ 110६ 16व्प९८ ध16 प्राना 1१९३४५७ का) 116 ४५६५ क ध लला] व्यत् ४१6 

०१९१९९५ ; 116 १७९५ 1४ ना न€ रल [ष्ाला]1€ ग १७६. = 01 ्ाःऽ [ाप्लग९ 
118 [२५६९७ ५6, 88 ५6 11५96 8€€ा), 6171012, ४11८) हइ स्वात् ^ वणप, 

1. ¶. 0. 1९. ५4798, * 01. >+. 7]. 113-14, 17. 

2. स्वीकृत साक्षात्क(रित्वानुभूयमानावसो यथाप्तम्भवं सुखदुःखस्वभावो रस्यते भस्वा्यत इति रसः। तत्रष्टविभावा- 
दिथयितस्वरूपसम्पत्तयः शङ्गरहास्यवीराद्ृत शान्ता पन्न सुखात्मानोऽपरे पुनरनिष्टवि मावाधुपनीतात्मनः 
करुणरौद्रबीभत्सभयानकाश्चत्वारो दुात्मानः । यत्पुनः सर्वरसानां सुखात्मकत्वसुच्यते, तत् प्रतीतिबाधितम् । 
आस्तां नाम मुख्यविमावोपचितः का्याभिनयोपनीतविभावोपचितोऽपि भयानको बीभत्सः करणो रैद्रो वा 
रसास्वादवतामनाख्येयां कामपि शद शामुपनयति । अत एव भयानकाद्विभिरुदेजते समाजः। न नाम मुखाखा- 
दादुद्धेगो घटते । यत् पुनरेभिरपि चमत्कारो दृश्यते स रसास्वाद विरामे सतति यथावथितवस्तुप्रद शकेन कविनर- 
शक्तिकोशेकेन । विस्मयन्ते हि शिरद्छेदकारिणाऽपि प्रहारकुशञेन वैरिणा रौण्डीरमानिनः ) अनेनैव च 
सवाङ्गाल्हादरकेन क पिनटशाक्तिजन्मना चमत्कारेण विप्रलब्धाः परमानन्दरूपरतां दुःखात्मकेष्वपि करुणादिषु 
सृमेधसः प्रतिजानते । एतदास्वादरोस्येन प्रेक्षका अपि एतेषु प्रवतेन्ते। कवयस्तु सुखदुःखात्मकसं सारानुरूप्येण 
रमारिचरितं निबध्रन्तः सुखदुःखात्मकरसानुविद्धमेव यश्न्ति पानकमाधुय॑मिव च वी्णाख्वादेन दुःखास्वादेन 
मुत्र सुखानि सखरदन्ते इति । अपि च सीताया हरण, द्रौपाः कनाम्बराकर्षण, हरिश्चन्द्रस्य चाण्डाल्दास्यं, 
रोहिताश्वस्य मरणं, लक्ष्मणस्य राक्तिमेदन॑, मालत्या व्यापादनारम्भणमिल्या्भिनीयमानं पश्यतां सहृदयानां को 
नाम सुखाखादः । तथानुकरायेगताश्च करुणादयः परिदेवितानुकार्थत्वात् तावद् दुःखात्मका एव । यदि चानुकरणे 
सुखात्मानः स्युने सम्यगनुक्रणं स्यात्, विपरीत्तत्वेन भासनादिति । योऽपीष्टादिविनारादुःखवतां करुणे वण्यै- 
मानेऽभिनीयमाने वा सुखास्वादः सोऽपि परमार्थतो दुःखास्वाद एव । दुःखी हि दुःखितवातैया सुखमभिमन्यते 

परमोद्रवातैया तु ताम्यतीति करुणादयो दुःखात्मान एवेति । विग्रलम्भश्घारस्तु दाहादि कायैत्वाद् दुःखरूपोऽपि 
सम्भोगसं भावनागभ॑त्वात् स॒खात्मकः ! रसश्च सुख्यरोकगतः रक्षकगतः कान्यस्य शरोत्रनुसन्धायकदयगतो वेति । 
(१५९. ना. द. ५. 0. 8.) 

3. 8९€ {0९ 80 [४7००9४९ ४०१ €&९९] 1८०४ (ष्टण €४ ० 13 1001 77. ४६१४९०४3 

का ४९1९8 ०0 ^ 1€ ति प्छ९८ ० 1२७४७83" 10 व. 0, ए. 21५०१९०७. ए0०18. २ & इ. 
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पषपड 1४ छपा उल्ल) ११९६ 8. ९५८९]४७ ध रा९ फ 1४ इपद्राढ 18 ४6 [नाल 
16 ग {888 धात् {118४ 01) ६118४ एप्ल€ 66 (क्पात € जण] पा" [९883. 

प्रह 091९8 पऽ€ ग ५6 क्ता९प्॥ड जा धौो०§€ ५ 1९ [८88 ०5 उपर) 
पप्रा 7 81017 धा ६ ापा)8 ९८. २1 © 12) प) पो ६111918 ध्माति 1}€ा) 

गिः ४6 [ष प्रलट ४५४ 1६५५ ४ वेलीप्ाल्ाा 18 इपरदोो््ाष्मः ४९] ९५४8 

ए भापा0६ ९6६८. ४8 [२5६8. ४४ 10 +४ ९16 16 ०ध्ा€ दिक्सा ऽ \+110 1€|व "015 

16 [ 118९6 710६ ९८1 8८ ५० पित्. वदिद्भाारप18, % (नाल [ता र 8. 8४ 
116 €९0पा४ ग वधक्राद् १०८७ १०६ 110 ध णाल. [1८ 15 ५ [९ €र्षद्मा[त५- 
१२0५111 केतखाहादवादिनां तु परवृत्तिर प्रत्युहैव । ( २६. र. ग. ) ५110 ५९९2८ 21] {17)€ 11111€ 

2888 011 ४16 शपप्०पा $ त 36118: स च नवधा । मुनिवचनं चात्र मानम् । (२९. र. ग॑.). 

1711101 10168. 

(16 ४० ॥])1८5 ५1§८पऽऽ९व् 0४८ ६९ वजा" ]0णला0ऽ त उध13 ४ 
0०९४1९8. 3 , 110 फदण्ठाः, 111 च्थ्टो = ााा्डत 11४5 साप्त वपक्नाङ़ प्रोता" ]0काप४५ 
४1३०. = णाः लडवाल प्ल लपु उप्र स्ा्ाात, छक 116 ६8 
110101९६] $ अत्रेदमवधातन्यमू-वस्त्वलकरृति"वन्यो: क्रमः संलक्ष्यते, रसभावादिषु क्रमो न लक्ष्यते इदयटका- 

रशास्रयोगिन एव प्रष्टन्या इति । (२५ का. प्र. खं. ). 

1113 धक 0९ ल्नाप?ष्ट्त् ४ वस्टधोाद114/8 +1९ भ संलक्ष्यक्रमोऽप्येष्र[ रसः ] 
भवति । (र. गं. १०७}. 

3० ६1७० ६0 ९71 पार ४1५ 1१. सुख्या्थहतिदौषो ९४५. 10 8.8 नवीनास्तु-- 
एतन्मतनिष्कर्स्तु रसापकर्षकन्ञानजनकन्ञानविषयत्वं दोषत्वम्, अपक्रषस्तु रसनिष्रोऽखण्डोपाधिरिति । तथा च 
रयायवच्छिन्येतन्यस्य आनन्दाशो टेशचेन स्थितियु्या्थहतिः । सा च दोषन्ञानादू भवति । तन्न युक्तम् । 

उत्तिविसेसो कन्वो भासा जा होइ सा होउ) 

इति कान्यरसज्ञानां वाचोयुक्तिश्रवणा् । च्युतसंसकृलयादीनां मुख्यार्थहतित्वाभावात् , इत्याहुः । (३३-३८ 
का. प्र. खं). 

[71 75 ६5५ त [2०5६8 9. 611८1४८8 पाश्मोङ [न [0प्णा7ाण8 
{0 ध्लातुा९च्लमा कात् [महक 01 ॥1€ पणृ८ न ^ प्र तत०६४8, 110 ऽधङृ8 

दयते प्राचीनेरथदोषाः कथितास्ते उक्तेषु राब्ददोषेष्वन्तभवन्तीति न प्रथकू प्रतिपादिताहः । (४५ का. प्र. खं} 
8110 11€71 51108 110 11€8€ शा ्ऽ ^ 111४.-[2 ०5६४५ ९911 € 10८] पतद्वत 

0176161 &8410५-120588. ४४11116 त18८पऽश् 1१५8४ 12०६588, 9. ६५168 00] €९- 

ना ४० 1९81411 = ९0८. रत९ङषध ४5 ६ 12058, ५१६1 1९९161८८ ४ कवाटक णऽ. 

शा) 41४ 11113611 111 16 2. न दोषः म्वपदेनोक्तावपि संचारिणः क्रचित् । (का. ६३ उ. ७), 
९०1९८468 ध1€ {011४ ६६ इ०ा९ 1068 १ पाध 10४ 06 ६ वृर्ट्त४. 8., 110९९९1, 
8६७ {118 ६0 1181706 "16 ७8 18 & [204्*्ठ तपा). तत्र नवीनाः प्रलयवति- 

न्ते । व्यभिचायादीनां स्वशब्दवाच्यता न दोषाय किन्तु गुणायैव, तत्तदथानां श्ीप्रोपस्थितिकत्वात् । अत एव 
महाकवीनां तथवोपनिबन्धात् । (५३ का, प्र. खं.) 

{7 ५71€ वाऽ८प्डडाजा) जा ध1€ वलिना ज लप) 8. छि ष्८ पाट रनल्छर्म 
16 द्वि षणा9ऽ पऽ नवीनास्तु रसोत्करषेतुत्वे सति रसधर्मत्वं इ्याहुः । (६३ का. प्र, स.) 
४४ 11116 लप प्रलाणट € २९18९ निजनयन €1९., 116 888 इत्याम्बा दहेतां गुणानामपलापः 

कतुमयोग्य ४ प्रकाशकृतामिति नवीनाः । (६८ का. प्र. खं ). 
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{1 6 ताम ण ^ पणाद्यनकप्ा४8, 8. तणाकला8 [णडा पाशप् 
पी) 3710४10 10 #टरटाधा कक 88 एदा) 06 1प्लृपतत्त् आ कफ्लाइ. शणः 
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कदाचित् शाहिनाद्रूतः कदाचन पुनः खतः । असावन्तःसभ गच्छन्नधीयानश्च तिष्टति ॥ ८७ 
महाभाष्यादिकान्येव नानाव्याकरणामि च । नैषधादीनि काव्यानि तर्कश्चिन्तामणीमुखान् ॥ ८८ 
काव्यप्रकादाप्रमुखानलङ्ाराननकेशः । छन्दःराच्रण्यनेकानि नाटकान्यपि टीलया ॥ ८९ 
अध्यैष्ट सर्व॑शाल्नाणि स्तोकैरेव दिनैस्ततः । शाहिना प्ररितोऽयन्तं सत्वरं पारसीमपि ॥ ९० 
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$ अन्तःसममथादूय समक्ष सर्व॑भूमुजाम् । अवधानविधानादिपरीक्षां कृत वान् प्रभुः ॥ ८४ 
अतुलां तत्कलां चैनां ददौ ददौ चमल्कृतः। तिख्यातं “खुस्फदमे'ति तस्य नाम भरदत्तवान् ॥ ८५, प्र, ४ 
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इतः करमीरकिअल्कपुष्पोद्रमदिदृक्षया । प्रतस्ये पृथिविनाथः पुनः श्रीनरं प्रति ॥ १०२ 
अमन्द्रानन्दसंपूणैः ज्ञाहिः सत्कृत्य वाचकान् । साडभाकारयामापत सिद्धिचन्दर समन्वितान् ॥ १०२३ 
पठतः पारसीम्रन्थंस्तित्तनूजाङ्गजेः समम् । प्रातः पूर्वदिनाभ्यस्तं पुरः श्रावयतः प्रभोः ॥ १०४ 
कुर्वतश्च वरीवस्यां शाहेः खेदाद्रं चेतसः । प्रसिद्धिः सिद्धिचन्द्रस्य सर्वत्र उवृघेतराम् ॥ १०५ 
पवेतान् रल्पेजारू-पीरपजारकादिकान् । हियैरभ्ररिषैस्तङ्गरङ्गानुदष्य दुगैमान् ॥ १०६ 
क्रमाद्रत्वाथ करमीरं दषा कादमीर भरूदान् । प्रफुलकुमुमामोरलोलसोलम्बचुभ्ितान् ॥ १०७ 
खित्वा च कतिचिन्मासांस्तत्राश्वर्यदिगृक्षया । प्रत्यावृत्य पुनसर भपुरं श्ादहिरभूषयत् ॥ १०८ 

(त्रिभिर्विश्ेषकम् । प्र ४, भा. च.) 
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मञ्जरी रूपवृक्षस्य पुष्पेषोरिव कामिनी । प्रभा सौभाग्यरज्ञस्य लक्ष्मीलाविण्यव।रिषेः ॥ २५९ 
तदग्रमरिपी नूरमदहास्तेऽतिवह्लभा । जितं भासेव वक्तरेन्दोनीसीधस्याः सितं बदिः ॥ २६० 
अङ्घलिपलवोछासि नखशुकुसमाश्ितम् । असेवि भूपदृग्भङ्भैयस्या बाहुलनायुगम् ॥ २६१ युग्मम् । 
काश्चीपट्रो नितम्बेऽस्ति मदधःस्थेऽपि नो मयि । इतीव दुःखतस्तस्या मध्यदेदाः कृशोऽभवत् ॥। २६२ 
अभितः शोभते यस्याः इयामला कुन्तलावलिः । विधुभ्रमेण वक्त्रस्य रजनीवानुचारिणी ॥ २६३ 
बीज्यमानस्य विश्वेन लोचनान्नलचामरैः । यत्कण्ठो मुखराजस्य वे्नासनमिवेक्ष्यते ॥ २६४ 
भ्रजेऽनुमीयमाना या विपंची मधुरस्वरः । मुक्तावरीव भारत्या यन्मुखे द रनावरी ॥ २६५ 
अब्ज एव क्रमो यस्यान हंसो यदसेवत । गतिनिजयलज्ञैव जानीमस्तश्र कारणम् ॥ २६६ 
इत्यस्याः सकले गात्रे महान् दोपोऽयमेव हि । अपि व्रत स्तृधिः पदयनः कस्यचिन्नहि ॥ २५७ 
स्यप्यन्तःपुरे तस्यां रेमे श्मापतिमानपम् । रक्ष्ये नक्षत्रलक्षेऽपि चशक्षश्वन्द्रतनौ व्रजेत् ॥ २६८ 
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सोह सदस्स महेग्ओ तुरी अठारह लक्व । 
सांकेरश करणं छोल्या सहर बिलक्व् ॥ 
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महोपाध्याय-श्रीसिदिचन्द्रगणिव्रिरचितं 

कान्यप्रकारखण्डनम्। 
----=~<५~ट--- 

\\ प नमः \ महोपाच्याय-श्रीमानुन्बन्द्रमणिमुखस्यो नमः \\ 

श्रेयःश्रियं तनुमतां तनुतां स शम्भुः श्रीअश्वसेनधरणीरमणाङ्गजन्मा । 
उत्कण्ठिता त्रिपथगानिभतल्निमूर्षिव्यो रोकते त्रिजगतीमिव यस्य कीर्तिः ॥ १ 

जीयाच्छीमदुदारवाचकसमालङ्कारहारोपमो 
लोके संप्रति हेमखरिसदशः श्रीभायुचन्द्रिरम् । 

ओजञच्रुञ्जयती थद्युर्कनिवहपरत्याजनोययराः 
शादहिश्रीमदकव्बराप्पित (महोपाध्याय दप्यत्पदः॥ २ 

शाहेरकन्बरधराधिपमोलिभेषेश्वेतःसरोरुहविरासषडंितुस्यः । 
विद्व्मल्कृतिकृते बुधसिद्धिचन्द्रः कान्यग्रकाश्चविदृरतिं कुरुतेऽस्य शिष्यः ॥ ३ 

आद्याः कापि गिरो गुरोरिह परं दृष्यं परेषां वचो- 
वृन्दं मन्दधियां वृथा विरुपितं नासाभिषश्टङ्कितम् । 

त्र खीयनिभावनेकविदितं यत् कल्पितं कौतुकाद् 
वादिव्यूह विमोहनं कृतधियां तत्मीतये कल्पताम् ॥ 9 

पररचितकाव्यकण्टकञ्चतखण्ड[खण्ड]नताण्डवं कुर्म्मः । 

कवयोऽब दुर्दुरूढः खरं खेरन्तु काम्यगहनेषु ॥ ५ 
छ 

तत्रादावनुबाद्पूर्वेकं कान्यप्रकाशखण्डन मारभ्यते । 

नियतिकरतनियमरटितां इदेकमयीमनन्यपरतश्चाम् । 
नवरसख्धिरां निभितिमादधती 'भारती कवेजेयति ॥ (मर क° १) 

नियतिरदृष्टं तत्तो नियमस्तद्रहितामिय्थः । अव एवोक्तम्- 
भपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथाऽस रोखते धिश्च तथेव परिवरते ॥ इति । 

अयमर्थो न साधुः । काव्येऽपि नियमसख स्वात् । शाब्दे छन्दःप्रभृतिषु तथा च 

तचद्रसविरोषे ततद्रीतिबिश्लेषे ततच्तसबन्धे भाषाविशेषे च नियमस्य स्वात् । भर्थेऽपि 



, काव्यत्रकाहखण्डन 

खादिकं चन्द्रस्वादिनैव वण्यते नान्येनेति नियम[सख] सत्त्वात् । “अथ शब्दाथौ काव्यमिद्यु- 
श्यते । अर्थे तु निव्यानित्यसाघारणे नादष्टजन्यत्वमस्तीति चेन्न । अर्थे काव्यत्वस्य निराकरिष्य- 
माणत्वात् । हृदिकमयी"मिति । इदमपि विरुद्धम् । अन्येषां भावानामिव काव्यस्यापि 
सुखन्दःख-मोहात्मकत्वस्य संमवात् । “सनन्यपरतत्रामिति । इदमपि न चार । तथा दहि 
मत्रान्यपदस्यं भारत्यन्यत्वस्यं वक्तव्यत्वे भारत्यन्यकवितत्यतिभदेः काम्ये कारणेत्वसंभवात् । 
“नवरसरूचिरा[ १० १.२ [मिति । नवरसा चासौ रुचिरा चेति कर्मधारयः । वृत्तौ "ट्(ड)रसा 
हवा न तैरिति व्यक्तिद्वयददीनात् । अथवाऽस्तु तृतीयात्पुरुषः । न च नवरसीति 
प्रयोगापत्तिः । त्रिभुवनमित्यादिप्रयोगवदस्यापि सिद्धेः । इदमप्यसाघीयः । बीभत्सादीनां 
रसत्वसख निराकरिष्यमाणत्वात् । रसे नवत्वासंभवात् । 

सथ कान्यस्य फलम् - 
काव्यं यद्ासेऽथकरते उयवहारविदे चिवेतरक्च तये । 
सव्यःप॑रिनिच्ेतये कान्तासम्मिततयोपदेचायुजे ॥ (० क° २) 

इदमप्युपरुक्षणम् । काव्यस्य परमेश्वरस्तवादिरूपतया चतुर्वमसेव साधनःवादिति । 
अथास्य कारणम्- 

 हाक्तिनिंपुणता टशोककाव्यददासख्नाद्यवेक्षणात्। 
कराठ्यज्ञरिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ (म क° ३) 

अत्र तस्य काव्यस्य उद्धवे निमौणे समुषठासे त्रयः शक्ति-निपुणताऽभ्यासा देतुरिदयुक्तम् । 
तदपि तुच्छम् । डिम्भादावपि काब्योद्धवदशनात् , शक्तेरेव हेतुत्वात् । 

अथास्य लक्षणम् ~ 
तदवोषौ दाब्दा्थो सयुणावनलङ्कती पुनः कापि । ( मू का +, १० ) 

तथा च जदोषत्वे सति सगुणत्वे च सति स्फुटारुङ्काररसान्यतरव्वं काव्यत्वमिति 
फलिताथेः । कचित् त॒ स्फटालङ्कारविरदेऽपि न काव्यत्वहानिः ॥ नजोऽद्पार्थत्वात् । 
सल्पत्वस्य चात्रास्फुट एव विश्रान्तेः । स्फुटालङ्कारविरहोदाहरणं यथा ~ 

यः कौमारहरः स एव हि परस्ता एव चेत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रोढाः कदम्बानिलाः । 

सा चैवासि तथापि तत्र॒ सुरतव्यापाररीङाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतठे चेतः सयुत्कण्डते ॥ 

अनेन वाक्येन तत्रोपकान्तसमागमोऽपि ध्वन्यत इति केचित् । तन्न । (स एव हि वर 
इत्यनेन पुरुषान्त्रनिषेधात् । निष्कारणकदोषोद्धावनस्य च प्रमाणिकानामसम्मतत्वात् । वयं 

9 “पर, इति सुद्धितपाठः । २ लोके साखकाभ्याचवेकषणात्' इति यु. पा, + 



थम उलाख डे 

तु दभाविरोष प्वोरकण्ठाकारणमिति चरूमः । यथपि कतिपयाक्षराणामन्र दिरबृ्तिरसी- 
त्यनुप्रासः संमाग्यते। तथापि - 'खच्छन्दीच्छल्दच्छकच्छकु्[ प° २.१ ]रच्छातेतराभ्बुष्छरा 
मृच्छैन्मोहमहरषिहरष"त्यादिवचतुष्पञ्चाद्यवृ््या [अ ?]मावान्ात्न र्फुटताऽनुप्रासखेति गभ्यम् । 
विरोषनिचारस्त्वस्मत्कृतबरहदधीकातोऽवसेयः । अत्र केचित् - *अदोषस्वं यतकिशिददोषा- 
भावो वा यावदूदोषाभावो वा १ । नाचः, अव्यावसैकत्वात् । नन्त्यः, तथासति काव्यलक्षणं 
निर्विषयं विररुविषयं वा स्यात् । यावदूदोषाणां दुर्भिवारत्वात् । तसाद् शाक्य रसात्मकः 
काव्यमिति रक्षणम् । तथा च दुष्टेऽपि रसान्वये काम्यत्वमस्त्येव परन्तपकर्षमात्रम् । 
तदुक्तम्- 

कीटादिंषिदडरनषाविसाधारण्येन काध्यता । 

दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाथनुगमः स्फुटः ॥ इति । 

एवं चारुङ्कारादिसच्वे उर्कर्षमात्रतम्, इति वदन्ति । परे तु “दंशे दोषदं रोऽकाव्यत्वम् , 
यद॑शे दोषाभावस्त्दरो काव्यत्वम्. यथा एकमेव ज्ञानं प्रमाऽपमा चेति. दोषसामान्याभाव एव 
विवक्षणीयः इत्याहुः । तन्न । एकमेव पद्यं अरो काव्यं अंरोऽकाव्यमिति व्यवहाराभावात् । 
अन्ये तु श्दोषसामान्याभाव एव लक्षणे प्रवेद्यः. विररविषयष्वं काव्यलक्षणसेष्टमेव, 
दुष्टं काव्यमिति प्रयोगस्य दुष्टो हेतुरितिवत् समर्थनीयत्वाद्” इति प्राहुः । परे तु “काव्यमा- 
लादुजीवातुः पदसंदभे' इति वदन्ति । तत्न । आखादुजीवातुतावच्छेदकरूपाऽपरिचये तस 
ज्ञातुमदाक्यत्वात् । तत्परिचये तस्येव लक्षणत्वसंभवात् । नवीनास्तु “काव्यत्वमशखण्डोपाधिः,) 
च॑मर्कारजनकतावच्छेदकस्य काव्यपदप्रडृत्तिनिमित्तस्य चान्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्, तदेव 
लक्षणमस्तु, किमनेनाननुगतेन लक्षणेन” इति बदन्ति । 

'सगुणाबि'ति गुणव्यज्ञकावित्यर्थः । गुणानां रसेकधर्मत्वात् शब्दार्थयोः सगुणत्वा 
भावात्न् । “मनलङ्कूतीण इति सारङ्कारानित्यथः । 

यदपि “काव्यत्वं शब्दार्थोमयवृत्ति' तदपि न । काव्यं करोति, काव्यं पठति, शृणोति 
थेति व्यवहाराच्छब्द एव काव्यत्वं कस्पनीयम् । ननु आललादव्यज्ञकत्वमेव काग्यस्व- 
प्रयोजकम् , तश्च राढ्देऽथं चानि १० २.२ {रिष्टम् , तथा च कर्थं क्यं करोतीति व्यवहारस्य 
शाब्दमात्रपरत्वम् £ इति चेत् न । साखादन्यज्ञकानामन्येषामपि सत्त्वात् तेष्वपि काव्यत्वं 
खीकुर। उभयवृत्तित्वकल्यने गोरवात् काव्यं करोतीति कान्यपदस्य क्लब्दमात्रपरतवे बीजत्वात् | 

अथ काव्यमेदानाद - 

इद शुत्तममतिच्रायिनि व्यङ्गय वाच्यात् ध्वनिवुधै; कथितः ॥ 
(मू का ४,३०) - 

व्यजडये वाच्यात् मतिश[यि]नि अधिक चमरकारकारिणि सति उत्तमं काव्यम् । वुेरवैया- 

१ ^बिजातीयसुलामिन्चक्तिजनकलतावच्छेदुकस्येव्यथे; ।' इति मूाद टिप्पणी । . 



; काष्यत्कादाच्डयनं 

कट्गर्यया स्फोरव्यज्ञकशब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कतः, तथाऽन्यैरपि भआशङ्कारिमिवी- 
स्यञ्यह्लनक्षमस्य श्चब्दार्थयुगरस । अत्रेदं बोध्यम् । स्फुटयत्यथमिति स्फोटः । ननु 
शब्दात् कथं पदार्थवाक्यार्थषीः १. आाद्युविनाशिनां क्रमिकाणां मेरुकामावाद् , आनुपूव्योः 
ज्ञातुमशक्यस्वा्च । तेन च पूर्वपू्वैवणीनुमवजर्नितसंस्कारसदकृतेन अन्तिमवणोनुमवेन 
स्फोटो भ्यज्यते । स च ध्वन्यात्मकः । शब्दो नित्यो ब्रह्मरूपः सकर्प्रत्यायनक्षमोऽ्री- 
क्रियते । तद्भथज्ञकश्च वणास्मकः शब्दः । वृत्तिस्तु व्यज्ञनैव । तग्यज्ञकः शब्दो ध्वनित्वेन 
उ्यवक्ियत इति वैयाकरणमतम् । तदसत् । एवमन्तिमवणौनुमवस्मेव पदा्प्रतीतिक्षमत्वे 
आनुपूर्वीश्ानस्योपायसंमवेन किमन्तर्गडुना स्फोटेन १। 

नायफानयनाय प्रेषितां तं संमुज्य समागतां दूतीं प्रति काचित् सानकार्यप्रदशीन- 
मुखेन समो प्रकाशयति - 

निशेषच्युतचन्दन सनतटं निमृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 

मिथ्यावादिनि दृति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा(मे १) 
वापीं सातुमितो गताऽसि न पुनसतसखाधमसान्तिकम् ॥ 

इदभुत्तमं काव्यम् । भस्याथः - दूतस्य मिथ्याभाषणं खमावः इति दृति(ती). न तु सखी. 
तत्वे मत्मतारणं मतियसंभोगश्च न सात् । उदेश्यकायोनिवौदकतया बान्धवजनस्य पीडा 
भवति तन्न जानासि । तस्य नीचामिराषिखेन प्रसिद्धस्य अतः अधमस्य । नीच[पि° ३.१] कर्थ- 
कषु प्राधान्येन । अधमशष्दस्य पदान्तरापेक्षया श्चटिति प्ररृता्थग्यज्चकत्वेन प्राधान्यम् । 
भत्र सनतं निःरोषश्चु(चयु)तचन्दने, न सनसन्ध्यादि, तत्र तथाविधनायककरस्परौयोगात् । 
एवमधरः परोष्ठः, तत्र रागो निगष्टः, न तु पूवेषठे, तत्र चुम्बननिषेधात् । एवं नेत्रमध्ये 
चुम्बननिषेधात् दूरत एव निरज्ञने । एतत् स रत एव संभवति न तु जाने । ज्ञानं चेत् 
स्विष्छेदेनेव चन्दनच्यवनादि स्यात् । तथा च तथाविधचन्दनच्यवनादीनां रतैकसाध्यानां 
ज्ञानकारयत्वबीषेन सातु गताऽसीत्यत्र निषेधो न गताऽसीत्यत्र विविश्च रक्ष्यते । नं चं 
निषेधे कर्थं रक्षणेति वाच्यम् । अन्यथाऽसंगत्यापत्तः । रन्तुमिति प्रयोजनं चेत्याहुः । तन्न । 
तेथाविधानामपि चन्दनच्यवनादीनां खानकायेतं संभवत्येव । तथा हि - वापीं ज्ञतुं गताऽसि 
न घु गृहम् । एतच्च विशिष्य वापीपदोपादानात् रक्ष्यते । तथा, स्तनतर एव निरदोषच्यु- 
तिम सतनसन्ध्यादिशु। आपी तीरस्य जनसङ्कीरणतया तथानिधमाजेनाभावाद् › गृहं एव तत्संभवात् । 
तथा, पूरवोष्ठस्य न्युज्जतया बहरुजसम्बन्धाभावात्, न तत्र निररोषरागच्युतिः । किन्तु 
भधर एव, उतानरेन बहर्जरुसम्बन्धात् । तथा, खानकाले युद्रणात् नेत्रमध्ये नाज्ञनराहित्यम् , 
किन्तु दूरत एव । इत्यादिरूपेण ज्ञानफायैत्वस्य संम॑वात् बाधकाभावात् कथं रक्षणा 
नवीना(न ११स्तु वक्तृबोद्धव्यवेरिष्यात् व्यज्नेव तदाह । तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति 
म्यञ्मत दति । भिभास्ठ “न गताऽसीति नमि काकुः, न गताऽसि. भपि तु गताऽखेवेत्व्थः। 
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(तदन्तिकमेव, इत्येवकारो गताऽसीत्यनन्तरं योज्य इत्याहः । अत्र स्वय्यङृतश्ायां बान्धवजुख्या 
यद् विश्वसिमि, यश्च तत्र दुर्विदग्धे ढमनुरक्तासि, तत् युक्तमेव । मय्येवंविधवश्चनपात्रत्व- 
मितीष्योहेतुकविपररम्भमेदसंचारिनिरवेदध्वनिः, तदनुगुणश्च दूतीसंमोगः, चन्दनच्यवनादीनां 
च बाच्यानां [१० ३.२] परिरम्भचुम्बनादीनां संभोगोत्कर्षद्वारेणे्याया उचेजकानां निरवेदो- 
त्कषकत्वमवसेयम् । 

अतारि गणी भूतव्यज्ञधं व्यङ्गे तु मध्यमम् । ( म श° ५, १.) 
व्यज्ञये वाच्यात् अनतिज्ञायिनि अधिकचमतकाराकारिणि गुणी मूतव्यज्चयं॑तन्मध्यमं 

काव्यम् । चित्रान्यत्वेऽपीति विदोषणम् । तेन चित्रे नाव्याप्तिः । उदाहरणम् - 

ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुरमञ्जरीसनाथकरम् । 
पश्यन्त्या भवति युहु्नितरां मरिना शुखच्छाया ॥ 

अत्र बञ्जुल[रता]गृहे द्तसङ्केता नागतेति व्यञ्च गुणीभूतम् , तदपेश्षया वाच्यस्यैव 
चमत्कारित्वात् । 

सत्र व्यश्गमेन सङ्केतभङ्गेन विप्रलम्भाभासख वाच्यवदनकान्तिमाछिन्यसुखेनैव परिपोषण- 
मिति तन्मुखपरक्िस्वात् तख गुणीभूतत्वमिति । आन्तरालिकव्यज्यपिक्षया गुणीभूतव्यश्नयत्वम् , 
रसपिक्षया रसध्वनित्वमित्यवधेयम् । 

चशाब्दधिश्रं वाच्यधिश्रमव्यङ्यं त्ववरं स्थतम् ॥ (म् श्न ५, उ०) 
अग्यज्जयं चित्रमिति सामान्यरक्षणम् । शब्दचित्रं वाच्यचित्रमिति विभागः । चित्रमिति 

गुणालङ्कारयुक्तमर् । यत्र तयोरेव प्राधान्येन चमत्कारकारितमिव्य्थः । अव्यञ्जं स्फुट- 
प्रतीयमानव्यज्जरदितम् । अवरं अधमम् । तत्र शब्दचित्रमाह - 

खच्छन्दोच्छलदच्छकच्छङ्हरच्छातेतराम्बुच्छटा- 
मृच्छैन्मोदमहर्पिहषेविहितसानाषिकाऽक्वाय वः । 

भिन्वादु्दुदारददुरदरी दीषौऽ्द रिद्रहुम- 
्रोहोद्रेकमहोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥ 

मन्दाकिनी वः युष्माकं अहाय श्चटिति मन्दतां भिन्ादितयन्वयः । खच्छन्दं खाधीन न 
तु वातादिपरतश्रम् । उश्छरदित्यम्बु विशेषणम् । कच्छे जकप्तमीपे तरङ्गैः खननात् यत्कुहरं 
बिलं छातमस्पं तदितरत् छ्य परम्परा तया मूच्छैन् प्रादुर्भवन् मोहो वैचिव्यं विसयो वा 
येषाम् । दर्दुरः पर्वेतविदोषः तस्य दय्यौ गुहायां दभ्यं यस्यास्तां भित्वा ्षटिति जरनिगेमनेन 
देरव न तु तत्र तया जरखगनं तेन वेगातिशयः । केचित् तु मन्दाकिनी [१० ५.१] गङ्गा, 
वदुरो मेको न तु पर्वतनिशोषः, तस्य दक्षिणदिग्गिरितेन गङ्खासम्बन्धामावात्' इत्याहुः । 
अदरिद्राः परिणादयच्छायादिवन्तः, द्रोहः पातनं उद्रेक आधिक्यं तन्मयासदक्ता ये तरङ्गाः 
तं एव निबिडः क्ि्वो वा मदोऽदङ्करे यस्याः । 
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भर्थचित्रमाह - 

विनिगैतं मानदमात्ममन्दिराद् मवत्युपश्ुत्य यद्च्छयाऽपि यम् । 
ससंभ्रमेन्द्रदुतपातितागेला निमीलिताक्षीव भियाऽ्मरावती ॥ 

मानदमिति शत्रूणां मानस्य खण्डकं मानस दातारं॑हयग्रीवदैत्यं खगेहात् प्रखितं 
श्रुत्वाऽपि भिया अमरावती निमीलितनेत्रेव भवति । कीदरी £ ससंभ्रमेण सभयेनेन्देण 
हुतं शीघ्रं पातिता दत्ता भगेछा द्वारदण्डो यस्याः सा तादक् । 

'संभनमः साध्वसेऽपि स्यात् संवेगादरयोरपि' - इति विश्व । 

छत्र तुमक्षाऽलङ्कारः । परन्तु रसादो कथं तादर्यविरहोऽस्ुरतरतवं वा॒तन्न ज्ञायते । 
हयप्रीवस्य वर्णनीयततसपभावस्य स्फुटभरतीतेः । 

त्र केचित् - “चित्रं न काव्यमेदः । व्यज्गयस्य प्राधान्येन प्रतीतो ध्वनित्वं तदन्यथागुणी- 
भूतमिति प्रकारान्तरामावादिति । तन्न । वास्य-वाचक्वेचिग्यपरतीतिव्यवहितप्रती[ति]. 
करसबस्वस्यास्फुटव्यश्चयत्वस तृतीयप्रकारस्य संभवात् । ननु रसध्वनिरवादिना अयं तृतीय- 
विभागः शकृतः । स च नोपपद्यते । तथा हि-एतेषु त्रिषु सर्वत्र रसादिकं प्रतीयते 
ने वा । नान्त्यः, तदा यत्र रसादिकं न प्रतीयते तत्र कम्यखविरहापत्तः । नाधः, तदा 

कथं ध्वनित्वादिविमागः £ । न च मध्यमे व्यज्चयसयाप्राधान्याद् विभाग इति वाच्यम् । 
आन्तरालिकव्यश्रयस्य प्राधान्येऽपि तस्याकिश्चित्करत्वेन चमत्कारापेक्षया सर्वेषां ध्वनित्व- 
संमबात् । अथ चित्रे गुणारङ्काराहितचमत्कारेण रससिरोधीयत इति चित्रम् , इति बेत् , 
न, भनबबोधात् । तिरोषीयत इत्य कोर्थः ? रसादेः प्रतीतिप्रतिभन्धो बिम्बेन प्रतीतिवी १ । 
नाद्यः, तथा सति कान्यतवविरहापत्तेः । नान्त्यः, गुणारुक्कारा हि रसोद्योधकाः । [१० ४.२] 
तथा च तञ्ज्ञानतदाहितचमर्कारान्तरं रसोह्योधो युज्यत एवेति कथं न ध्वनित्वम् ए 
अत पएव रसध्वनावपि गुणारङ्क(ररचना साधीयसी महाकवीनां दश्यते । यथा- 

गण्छति पुरः शरीरं धावति पश्चावसंस्थित चेतः । 

चीना्चकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ इत्यत्र । 

ननु तर्हिं “खच्छन्देत्यादावपि पूर्वोक्तपद्यवद् भ्वनित्वे उत्तमत्वं स्मात्, इति चेन्न | 
शमुपासानामसमीचीनत्वेन तथा विधगङ्गा विषयकभावोरकषेवर्णनानिरहाच्चानुतचतमत्वात् । अत एब 
महिमभहानामसिन् पक्ष एव पक्षपातः । 

१\ इति पादसाद-भीभकन्बरसू्यसहसनामाप्यापक-शीरात्रङयतीथैकरमेप्चनानेकसुङृतविघापक- 
महोषाध्याय-श्ीमानु्न्द्रगणिरिष्यटेत्तरङषतावघानसाधनप्रमुदितपादसाह-श्रीभक- 

न्बरजल्ारदीनप्रदत्त-षु (ख) रफ्टमापराभिघानमहोपाघ्याय-श्रीसिदधि- 
व्यन्द्रगणिबिरन्चिते काव्यप्रकदाष(ख)ष्डने प्रथम् उदास \\ 

ॐ 



दितीय उदा ॥.. 

द्वितीय उद्ासः | 
इदानीं शब्दार्थयोः खदपममिधामुं तयोर्विमागमाह ~ 

स्याद् वाचको लोक्षणिकः शान्वोऽच व्यस्कसखिधा । ( म्° ° ६, १०) 
सत्र काव्ये, एषाम्थ वाच्य-रक््य-व्यज्जयालयः । अथेषां खहूपम् - 

कशकिमस्व वाचकरवं दाक्तिर्जालौ परं मता । 
हेश्वरेष्ठाविरोषोऽथ पदाथोन्तरमेव सा ॥ ` 

यत्र यख शक्तिसत्र तस्य वाचकत्वम् । यदप्यथैक्रियाकारितया व्यक्तावेव शक्तिरयु्ता । 
र्थः प्रयोजनं. क्रिया निर्वाहः तथापि जातावेव शक्तिः. तसदूविशिष्टायां व्यद्धो 
गोरवादानन्त्याद् व्यभिचाराच्च । यत्न त्वानन्य-ग्यभिचारौ नसः तत्राकौशषादिषदे 
व्यक्तावेव शाक्तिः । जाति विचिष्टबोधस्तु जातिदाक्तं पदं जातिविशिष्टं बोधयतीति कार्य 
कारणमावकड्यनया लक्षणया वा आक्षेपेण प्यज्ञनया वेति ध्येयम् । ईश्वरेच्छाविशेष इति । 
सस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इत्याकारिका ईश्वरेच्छा । ननु भख शक्तित्वे एतादश्ष्या 
ठक्षणाखलेऽपि सत्वात् [१० ५. १] रक्षणोच्छेदः सात् ? इति चेत् , न । गङ्गापदत् प्रवाहू- 
रूपोऽरथो बोद्धव्य इति विशेषरूपाया ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वाभ्युपगमात् ; त्त्रैवानुशा- 
सनादिभमाणसत्वाश् । मीमांसकमेतद्वाह(१)पदार्थान्तरमिति । 

लाक्षणिकं खरूपमाह ~ 
` †खुख्यार्थान्वयवापे स्यात् अन्याथप्रतिपत्तिकृत् । 

लक्षणा चाक्यसम्बन्धो रूडिलोऽथ प्रयोजनात् ॥ 
अत्र ताद्प्य विषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदकखूपेण सुख्याथप्रतियोगिताबिरह इति निव. 

क्षणीयम् । अन्यथा “काकेभ्यो दधि रक्ष्यता'मित्यजहत्खाथोयामन्या्िः; दष्युपधातकत्वेव 
तत्र काकस्याप्यन्वयात् । विवक्षिते तु काकत्वेन अन्वयबाधान्नाव्या्तिः । विभजते -रूदि- 
रित्यादि । रूढितः प्रसिद्धेः भ्रयोगप्रवाहादिति यावत् । अत्र “कर्मणि कुशङ इत्यादौ 
दर्मग्रदणरूपमुख्यार्थबाधात् -शगङ्गायां घोषः इत्यादौ च. पोषायधिकरणताऽसंमवात् 
प्रसिद्धाः] । दब 9 क्षतयादिप्रतीतिस्तु रक्यसम्बन्धग्रहपूरविकेति शक्यसम्बन्धो रक्षणेदयुख्यते । 

प्रयोजनवती विभजते - 
यत् खाथेन पराक्षेपः खाथं हित्वाऽन्यकरयनम् । 
"उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शद्धेव सा दधा ॥” (म. श्न° १०, ३०). 

१ (शक्विरुक्षणाव्यञ्जनात्मकषतीनां त्रिस्वाख्छब्डे त्रिष्वमुप्येव ह्यर्थः । २ यत्र यद्य शकिमस 
तस्य याचक इति निष्कर्षः । ३ भाकाकशादिपदेषु जा्यभावादेकग्यक्तिकेषु व्य्वषिव शक्तिरिति निष्कं; । 
७ जातावेव शक्तिव्यक्षावाकेप इति माहाः । द्धी नान्तरीकतया ब्यक्तेमोनमरिति प्रामाकराः । जाद्या- 
कृतिष्यक्तिषु. शच्िरिति गोतम-वेरोषिको । जाति-व्यक््योः शक्तिरिति पाणिनीयाः ।' इति मूलद् 
रिप्वण्यः । † मुदितषुरूकेषु तु शोकोऽयं प्रायोऽन्यथास्पेण दरीरश्यते । यथा- 

- “मुख्यार्थबाधे वदूयोगे स्दितोऽथ प्रयोजनात्रू। , .. 
सन्योऽथौ ठक्ष्यते यत्ता कक्षणारोपिता किया ॥' छेषा ९, 
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एतावेवा(एते चेवा)ऽजहत्खार्थ-जहत्खाथ प्रकीरसिते ॥ 
तथा च “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताःमित्यत्र "गङ्गायां षोष! इत्यत्र च उभयरूपा चेयं शुद्धा, 

न गणी । उपचारेणामिभितत्वात् । उपचारश्च सादृश्येन सम्बन्धेन प्रवृत्तिः ( ति तेः) 
मित्रत्वेन प्रतीयमानयोरैक्यारोपणमिति वा । मेदान्तरमाह - 

†*सारोषाऽन्या तु यच्रोक्तो अजु(न)पहतमेवकौ ।' 
सातां तुल्याधिकरणावारोप्यारोपगोचरौ ॥ 

पूवं शुद्धेयुक्तम् । इह त्न्याऽ्डुद्धा गोणीव्यर्थः । यत्र विषयी विषयश्च भनु(न)पहूत- 
्रैधर्म्यो सामानाधिकरण्येन निर्देश्येते सा सारोपा । मेदान्तरमाद ~ 

विषय्यन्तःकरतेऽन्यस्मिन् सा स्यात् क ॥ । 
मू० का० ११, उ° 

विषयिणा सरोप्यमाणेन अन्यसिन्. भरोपविषये भन्तःकृते विषयनिष्ठासाषार्णा[प० ५.२] 
धर्मप्र्टं विना तादास्मयेन प्रत्यायिते सा लक्षणा साध्यवसानिका । यत्र विषयोऽसाधारण- 
धर्मेण नोच्यते । विषय्येवोचध्यते । परस्परं च तादासम्याध्यासः । 

मेदाविमो च साददयात् सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणा तेन सङ्घा ॥ (गू पन १२) 

गोबाहीको ' गोरेवायम् । आयुतं आयुरेवेदम् । सादृश्यं सजातीयगुणवत््वम् , स 
एव सम्बन्धः । तत्वं च {खसमवेतसमवायित्वम् । यथा गोवीदीकः गीरेवायमिति । त्र 
गोणभेदयोखाद्रप्यपतीतिः । सर्वथेवाभेदावगमश्च प्रयोजनम् । अत्र॒ “गोसाददयं रक्ष्यताव- 
च्छेदकं तेनेव प्रकारेण गोशब्देन वाहीको बोध्यत, इति केचित् । अपरे ठु "गोसेनेव 
गोशब्देन वाहीको बोध्यते । यथा सुखं चन्द्र इत्यादावपि चन्द्रत्वादिनैव सुखपरतीतिः 
इत्याहुः । न चायोम्यताज्ञानात् कथं एतादरी धीरिति वाच्यम् । “अत्यन्तासत्यपि श्रथ ज्ञानं 
शब्दः करोति हि" इति न्यायात् । आहायौरोपाद् वा तत्समवात् । सादश्यासादर्यादन्यत् 
का्य-कारणमावादिसम्बल्धान्तरम् ` । यथा आयुधृतम्, आयुरेवेदम् । अत्रान्येवेरक्षण्येन 
ाव्यमिचारेण च तत्कायैकारित्वं फङम् । एवमन्यत्रापि बोद्यम् । तया लक्षणया प्रवचैत 
इति लक्षणिकः शब्द्; । 

अथ व्यज्ञको निरूप्यते - श्लष्दोऽत्र व्यञ्जक इति। इदमनुपपत्तम् । व्यज्ञनायां प्रमाणाभा- 
वात् } तथा हि यत्र रक्षणा मूरुध्वनिरभ्युपगम्यते तत्र तात्पयानुपपत्या हेत्यपावनत्वादिवि- 
१ ¶ सुतरितपुरुकेसु त उनरेषः ष्छोकादं हेरक्पाठात्मको छम्यते- व 

““सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा ।” 'छोकाह १. 
१ (्तन्र प्रयोजनवती षड्विधा । एका उपादानसूपा । भम्या कक्षणरूपा छदा । प्ते भजहस्खाथौ 

जहस्स्वाया च । तथा सारोपा । साभ्यवसाना शुद्धा गोणी च । २ गोसदषो वाहीक इत्यथैः । इयं 
सादश्यसम्बन्भेन रक्षणा गोणी । ह इयं अभेदेन रक्षणा सुख्या । ४ यत्र रु््याथखामिष्यओकता सा 
छक्षणाभूरूष्वनिः ।› इति मूलाददी एताः दिणण्यः । { भाददौ ^खसमवेतसमवेतसमबागिसमवापित्वं" 
एतादश्षी पंिरेभ्यते । 
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शिष्टतीरे रुक्षणया विरधिष्ठौभेपरतीतिभेविष्यति ! तवय किं स्यज्नाकषटपनेन १। न च शक्यस्य 
विशिष्टेन सह एकसम्बन्धभावात् कथं विदिष्टे सख्श्षणेति वाच्यम् । यस्किशिदेकसम्बन्धस्य 
जानविक्यत्वादे वकु शभ्यत्वात् । असिन् पक्षे रूढिरिब प्रयोजनं विना छक्षणेत्यवधेयम् । 
भमिषामूढष्वनौ तु नाना[थ]खटे - 

मद्रात्मनो दुरधिरोदतनोर्निश्षारंशोमतेः तशिटीशुखसंग्रहस । 
यस्य ५ ९.१ -लुपञ्वमतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽथूत् ॥ 

कस्य करः शयः शुण्डा बा, सततं दानं वितरणं मदो वा, तस्माम्बुनः सेकेन न्ड. 
रोऽ । कीदल्स्य मदः अठ; मात्मा यस्म, मद्रजातीययेति वा । 

धअत्रो रदे बृषे रामवरे मेरुकदम्बके । 
हस्िजात्यन्तरे भद्रो वाच्यवच्छेष्ठसाधुनः ॥ - इति विश्वः । 

दुरभिरोहतनोः दुकेमडशनस्य दुरारोहस्य वा, विक्षर वंदो अन्वषाये पृष्ठोपरिमामे वा, 
उभतिरयस्य स तस्य । 

“बशो वेणो कुठे वर्गे प्रष्ठसयाक्यवेऽपि च ।'' - इति दिश्वः | 
तभा, हृतः दिलीपखानां बाणानां भृज्गाणां वा सङ्घो येन स तस्य । 

''शिङीमुखोऽङछि-बाणयोः ।› ~ इति विश्वः । 

अनुपष्ठवगतेः तिरूपद्वक्ये्टितस्य सिरंगमनस्य वा । 
५उपष्टवः भैहिकेये विष्कवोत्पातयोरपि ।” - इति विश्व; । 

परवारणस्य परेषां नियन्तुः, उक्छृष्टहस्तिनो वा इत्यक्षरार्थः । इत्यादौ खले राज-गजोमयारथ 
एव फल्भठात् ताद्ययेम्रहदुमयमप्रतीतिभेविष्यति किं व्यञ्जनया । नामाभौवन्यत्र तु सुख्यार्थ- 
ाषे तत्तदर्थेषु रसादिषु तासपर्यानुपपत््या पूर्ववत् रक्षणेव । यत् ठु तत्तद् वनां त्द् 
रसन्यञ्लकतया व्यज्ञनाऽवड्यमाश्रयणीयेति तदतीवतुच्छम् , अनभ्युपगमपराहतस्वात् । बस्पु- 
तस्य नाय्यादिददनजन्यसुखविञ्चषदयैव रसत्रसय वक्ष्यमाणत्वेन तस॒ व्यक्नतवामावात् + 
अपि तु साक्षाद्कारविषयत्वात् । 

अथ (हति कुर्वित्यादावसभ्या्थोपखथापकसेन व्यज्ञन। खीकर्तव्या इति चे । अंपम्र्या- 
न्तरबत् तखापि तदर्थापखापकलतवात् । अथ 

यं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थयया कपालिनः । 
द्यत्र पिनाक्यादिषदनैरश्षण्येन कपास्यादिपदानां व्यज्ञनां बिना शिवनिन्दानोधकत्वाभाबात् 

कथं काव्वानुगुणत्वम् १ इति चेत्, भेवम् ; तत्र योगात् कपाङिष्दस्य कषाङित्वरूपयिव- 
प्रत्यायकत्वेन काम्मानुगुणस्वात् । वस्तुतस्तु अनुमानेन भ्यज्ञनाञन्यभासिद्धा । तथा हि - 

9 अथा गगरीपवद्य अरे शक्नोसि तथापि शक्ति्नमेण तस्दवाव् छतुपख्थितिजीयते । वयेवाश्पि 
कशषक्िजमात् वदुपस्थिति भबिष्यतीसयाश्यः । 

का०भ्रण्द् 
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भम धम्मिअ ब्रीसत्थो सो सुनओ अज मारिओ देन । 
गोडा १° ९.२ णहकच्छङ्कडंगवासिणा दरिअसिंहेन ॥ 

ह्यत्र गृहे मयदेतुश्वनिवृत्तिजन्यभ्रमण विधानेन गोदावरीतीरसख सिंहवक्तेन मीरुभरम- 
णायोग्यत्वं ग्यज्गम् । तत् तु गोदावरीतीरं भीरभ्रमणायोभ्यं सिंहव्त्वात् । यतनं 
तेषम्, यथा गृहम्, इत्यनुमानेन सेत्खछति, कि व्यज्ञनया । न च भीरपि गुरोः 
प्रमोः निरददोन प्रियानुरागेण वा अमतीति व्यभिचार इति वाच्यम् । प्रमुनिदेशाधनुपाधि- 
कत्वेन जमणस्य विदोषणीयत्वेन व्यभिचाराभावात् । न॑च प्रतारिकावाक्यतेन वाक्यात् 
सिंहब्वं न निश्चितमिति वाच्यम् । प्रतारिकावाक्यादपि तच्वज्ञानदैश्ायां तज्निश्वयोतत्तेः । 
भथ व्यञ्यत इति प्रतीत्या व्यज्ञनासिद्धिः, इति चेत् , न; तलाः प्रतीतेरनुमीयत इति प्रतीत्या 
सहैका्थत्वात् । 

अन्यै तु सोऽयमिषोरिव दीर्षदीर्धतरो व्यापार इति यत्परः शब्दः य शब्दार्थं इति 
न्यायाद् भम धम्मि इत्यादौ अमणायोग्यत्वं वाच्यमेव, न व्यक्चयम् । न च 
यत्परः शब्द इत्यादेयेदंशो विधेयः तत्रैव तास्प्यमित्यथेः । यथा दध्ना जुहोतीत्यत्र हवन- 
स्मन्यतः सिद्धेदेध्यदेः करणत्वे, न तु सब्दश्रवणानन्तरं प्रतीयमान एव तासर्यमिव्यर्थः । 
तथा सति पूर्वां धावतीत्यत्र भपरा्र्थेऽपि शब्दस्य प्रामाण्यं खादिति वाच्यम् । एवं विव- 
्षितेऽपि विधेयतया भमणायोग्यत्वेऽपि तास्पयैस्य वक्तं शक्यत्वात् । न चेवं रक्षणोच्छेद 
४ति बाच्यम् ; रक्ष्मेऽथे परमताखयाभावात् । अन्यत्रान्यशब्दभयोयस्तु तद्धर्मप्राघ्यर्थं इति 
न्यायात् प्रतीयमाण(न) एव भर्थ परमतास्यादित्याहुः । 

यदपि च नयनभन्रयादेव्यज्ञकतेति तदपि न । तत्र चेष्टाविशेषस्येव भनुमानविधया 
तत्तदथप्रत्यायकत्वात् । 

ननु न मया षटपदार्थीमिन्ना व्यञ्जना नाम काचिद् वृत्तिरङ्जीक्रियते येन धम्यन्तरकल्प- 
नागौरवं स्थात् । किन्तु येन सम्बन्धेन पावनत्वादिकं उपखाप्यते तख व्यज्ञनये८१ ने ति 
नामोच्यते बाधित १० ७.१ [बोधकसवेन भमिधातस्तस्या वैरक्षण्यात् । न चामिधदेरेव 
नाधितबोधकत्वमिति वाच्यम् ; तस्याः काप्येवमकस्पनात्, तन्न; अमिधादेरेव बाधितबोधकत्व 
कष्प्यम् । धम्भिकस्यनातो धर्मकस्पना रुषीयसीति न्यायात् । नामान्तरकरणस्य वस्तन्त~ 
रासाधकत्वात् । 

नमु जनेनेदं नोक्तम् , किन्तु व्यञ्जितमिति प्रती्यर्ेरक्षण्यात् , भभिधातो व्यज्ञना एथक्, 
यथा अनुमिनोमि न साक्षात् करोमि इत्यनुभवबखत् प्रत्यक्षादनुमानं एथक्; इति चेन । तत्र 

$ हेतुरेव निश्चितो नास्तीति कथमनुमानं करिष्यतीत्यादङ्कते । २ भनया सल्यमेगोधष्प्रते इति 
श्षानदलायाम्। ३ यावानो यस्ाष्छब्द्(व् प्राभ्यते तावानर्थसतेन् वास्यः। ४ अनन्यरभ्बः। 
५ प्रकरणादेः । 
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भतीतेरन्यथोपपादयितुमश्षक्यत्वात् । त्र तु अनुमानेन रक्षणया वा उपपादयितुं शक्यत्वात् 
न व्यञ्जना पथक् | 

ममु एवं अनुमानेन व्यज्ञनान्यथासिद्धो शब्दप्रामाण्यमपि भज्येत । घटमानयेत्यत्र 
कर्मत्वं घटवत् । पटनिरूपिताकांक्षायोग्यतादिमत्पदसारितत्वात् । इत्यनुमानेन शाब्दबोष- 
समशीछज्ञानजननसंभवात्, इति चेत्, न । योग्यतायाः लिङ्गविशेषणत्वासंमवात्, तस्याः 
सं्षयसाधारणज्ञानस्य कारणत्वात्, हैतुनिश्चयकारणत्वस्य सर्वसम्मतत्वात्, शष्दशले 
ध्याघ्यादिप्रतिसन्धानं विनाऽपि अत्यन्तासत्यप्य्थे बाधावतारेऽपि भन्वयभोषदश॑नात् । 
नानुमानेन शब्दपरामाण्यस्यान्यथासिद्धिः । 

सर्वेषां प्रायरोऽथांनां उ्यस्रकत्वमपीष्यते । (मू० का* ५, प्० ३. 
इति प्राचां मतानुसारेण वाच्य-रक्ष्य-व्यज्खयानां व्यञ्जकतामाह । तत्र॒ षाच्यस्य 

यथा - 

माए षरोवअरणं अज्ञ ह णत्थि त्ति सादं तुमए । 
ता भण किं करणिज्जं एमेअ ण वासरो ठाई ॥ 
[ मातगृहोपकरण बध खलं नासीति साधितं द्वया । 
तदू भण किं करणीय एवमेव न वासर [ : ] स्थास्यति ॥ ] . 

मातरित्याज्ञाकरणोपयोगित्वम् , गृहोपकरणमित्यनेनावश्यकर्चैव्यत्वम् , अयेत्यादिना अति- 
परसङ्गनिवारणम् › त्वया कथित न तु मयेत्यनेन अन्यथाशकानिदृ्िः, तत् शब्देन देत्व्थेन 
अव्यवक्तव्यम् । एवमेव म्यासङ्गं विना, वासरो न तिष्ठति । अतीते [१० ५.२] वासरे 
तवाज्ञयाऽपि न किश्चित् करिष्यामीति प्यज्यत इति व्यञ्जकता पदार्थानाम् । 

वाक्याथव्यज्ञकतामाह । अत्र वक्तुवैरिष्टयात् सैरविहारिणीति व्यज्यते । 
रक्ष्य यथा - 

साती सहि सहं खणे खणे दूमिआसि मज्ज कए । 
सब्मावणेहकरणिज्सरिसञं दाव विरहं तुमए ॥ 

2. [ साधयन्ती सखि ! सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मस्टृते । 
सद्गावसखेहकूरणीयसदद्ा तावद् विरतं स्वया ॥ ] 

त्वयेति ज्ञातापकारिणीं प्रति एव विधोक्तिरसम्भावितेति । बाधानन्तरं॑सद्भावेत्यादिना 
तदभावनव्याप्यस्वेन विरोधी रक्ष्यते । तदाह - मियं रमयन्त्या खया श्श्रुतमा चरितमिति 
रक्ष्यम् । तेन कासुकविषयसापराषलप्रकाशानं व्यज्नयम् । केचित् तु सद्धाव-सेहाभ्यां तव्- 
भावो रक्ष्यते । तेन च तदतिश्चयः शत्रुत्वं व्यज्यते । रक्ष्यमित्यख रक्षणामूरव्यक्रबत्वम्थैः । 
पायन्तिकनव्यश्यं तु कामुकविषयकसापराधलप्रकारनमित्य्थः । अत्र॒ वाक्यारभव्यज्ञक- 
त्वेऽपि रुष्यस्य व्यज्ञकतवम् । भडमते तस्यापि रुक्ष्यलरात् । यद्वा अन्वयस्य व्यज्ञकतवेऽपि 
अन्वयिनो व्यज्ञकल्वम् । 



१९ कान्यन्रकाशचन्दन 

यसय भवा = 

उय णिरणिष्यन्दा मिकचिणीपत्तम्मि रेह बलाथा । 
निम्मलमरगजभाशणयरिष्टिज कंखष्ठुति च ॥ 

५ 4 श्व निश्वकनिष्यन्डा लिषिगीपरत्रे राजते शरक । 
निर्मकमदक्ष्त माज्ननपरिखिवा शङ्खष्यक्तिरिव ॥ ] | 

निश्वरः पर्वतः तद्वदनिष्यन्देत्यथेः । मथना हे निश्वर ! निज्धम ¡ इति कम्योभसस् । भत्र 
निष्डन्द्रसेनाश्चल्त्वस् । तेन जनरहितत्वम् । सतः सद्धेतसथानमेतदिति कयात् कवि 
प्र्युषव्यते । सम्भोगाद् विप्ररम्भस्याधिकमधुरत्वेन । पक्षान्तरमाह ~ मभत्रा धिध्या मब्ि, 
न तवं तत्र गतो भूरिति व्यञ्रते। 

\) इति पादसाह-श्रीमकन्बरसूयंसदखनामाध्यापकनभीरातुकयतीथकरमोचनादनेकसुख्विषायक- 
महोपाच्याय-श्रीमानुचन्द्रगणिषिष्यष्त्तरक्षतागघानसाधनप्रमुदित( प ° ८.९}पादसाह- 

शरोजकन्बरप्रदत्त-षु (खु) स्फहमापराभिघानमहोपाध्याय-श्रीसिद्धिचन्द्रगणिविरचचिते 
काव्यप्रकादाष(खोण्डने द्वितीय उषासः \ 

॥ 

तृतीय उद्ासः । 

थ ~ शर्थोऽपि ष्यज्जकस्तच्र सहकारिवया मतः । (म् का० ९०, उ° ) 

भर्थेव्यज्ञनोपायमाह - 

वक्तबोद्धष्यकाङ्कूनां वाच्यघाकयान्यसनिधेः । (म कार २१, द°.) 
प्रस्ताषदेशाफालादेवेरिख्यात् प्रति भाज्ुषाम् । 
योऽथेस्यान्याथधीहेतुब्योपारो व्यक्तिरेव सा ॥ (मूर न° २२) 

बोद्धव्यः प्रतिपाधः । कङुष्वनेरविक्टारविदहोषः । वाक्रयवाच्यसहितोऽन्यसंनिषिरित्यर्थः । 
सन्यो वक्तबोद्धन्यमिन्नो जनः, प्रस्तावः प्रकरणम् , देरो विजनादिः, कारो वसन्तादिः 
वैरिष्यात् वैलक्षण्यात् । पश्चम्या देतुत्वयुक्कम् । तदमाबे व्यज्ञनानुदयात् । प्रतिभा वासना- 
विश्ञेषः । तेन ओनिमादिषु न प्रसङ्गः । ज्यक्तिरेव सा । एवकारेण व्यापारान्तर-प्रमाणान्तर- 
व्युदासः । सङ्कता्भावेन नाभिभादिः । भादिरहणात् चेष्टादेः परिमहः । अभे क्य 
रक्त्यन्क्नमात्मनः) एषां च सङ्करे यस्योद्धरता तन्भूरो व्यवहारः । 

अश्पिहलं जलङुभं षेण समागदम्मि सषि तुरिअं । 
समसेअसलिकणीसासणीसहा बीसमामि खण ॥ 
[ भतिपधुर अलकुञ्मं गृहील्वा समागताऽसि संनि ! स्वरितम् १ 
अमसखेदसरि [ क ] निःशासनिःसहा लिश्रमामि क्षणम् ॥ ] 



वतीय उदास १३ 

भकसादस्वाः कुत एवं भमः हति तर्कयन्तीं सखीं प्रतीयमुक्तिः । अत्र ॒प्रथुरुजरू- 
कुम्भवहनपूर्वैकत्वरितगमनजन्योऽयं श्रमः, नान्यथा शङ्किष्ठाः - इति रतगोपनं वक्त्वा; 
पंश्वलीतवं वेरिष्टथम् । कुरूवभूक्तानेवमप्रतीतेः । 

बोद्धव्यवेशिष्टयात् यथा - 
उपकृतं बहु तत्र किञ्युच्यतां सुजमता भवता प्रतिपादिता । 
विद्धदीदश्षमेव सदा सखे ! सुसितमाख ततः शरदां शतम् ॥ 

एतदपकारिणे प्रति विरोधलक्षणया कश्चन वक्ति । भत्रापकारातिश्चयो व्यज्नयः । 
काकोयेथा ~ 

तथाभूतां दष्टा बृपसदसि पाञ्चालतनयां, 
वने व्याधेः साद्धं सुचिरयुषितं वस्करुधरः । 

विराटस्यावासे सितर्मा १° ^,२ ।लुचितारम्भनिभूतं 
गुरुः सिने खेदं मयि भजति नाद्यापि इरुषु ॥ 

कुपितस्य मीमस्मोक्तिरिमम् । दृष्टेति प्रति कर्म्मणि सम्बध्यते । तथाभूतां खीघर्मिणीं 
दुःञासनाहृष्टकेशां च । वर्करषेररित्यत्रासाभिरिति विशेष्यपदं अध्याहारय्यम् । आरम्भो 
वेषः कर्म वा । सिचतेऽनेनेति खेदो मात्सर्यम्, सिन्ने ग्काने दत्थमिव्यध्याहा््यम् । 
प्रकारान्तरेण खिन्ने खेदमजनो चित्यानुपपत्तेः खिन्ने खेदं भजतीव्यत्यन्तानो चित्यम् । तदाह 
ममि न योग्यः खेदः, कुरुषु योग्य इति काका प्रकादयते । नन्वेवं काकाक्षिप्तत्वेन गुणी- 
भूतव्यश्चयमेतत् सात्, न तु प्रधानमूत्वन्युदाहरणमिति वाच्यम् । सहदेव लां च्छामि 
यदेवं गुरुः [ खेदं ] करोति तत् कथमिये्वरूपेण प्रभमात्रेणेव काकेोर्विश्रान्तेः । अन्यथा 
तादृश्चप्रभ विना खिन्ने खेदभजनस वाक्याथ॑स्य अनुपपद्यपानस कुतो व्यञ्जकत्वमिति, मयि 
न योग्यः खेद इत्यंशो ध्वनिस्वमेव । 

वाक्यसननिधेयथा - 

लावण्यं तदसो कान्तिदं स वचःक्रमः । 
तदा सुधास्पद्मभूद् अधुना तु ज्वरो महान् ॥ 

सत्र तदेत्यधुनेति वाक्यविशेषंवैरिष्टयेन प्रमोदातिश्चय-वेराग्यातिशयौ व्यज्येते । 
वाच्यवैशिष्टयं तु “जहपिहुठे" त्यनेनोदाहृतम् । 

सन्यसंनिधिवेरिष्टयस्य यथा - 
सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
देषभोत्रापिताऽऽङतं लीखपद्ं निमीरितम् ॥ 

नरष्यविश्ञेषस्यापीदमुवाहरणम् । अत्र जिज्ञासितः सङ्ेतकारः कयाचित् निश्ञासमय- 
शंसिना कमङ्निमीरनेन प्रकाशितः प्रसावाद् । यथा - गतोऽस्तमकं॑इध्यनेन तक्तचुप्रकरण- 



२१४ काग्यप्रकादाखण्डन 

व्चात् सपत्नं प्रयवस्कन्दनावसरः इत्यायथौः प्रका्यन्ते । कालो वषोदिः । देयो 
दूरादिः । यथा- 

उपरि धनाघनपटी दुरे दयिता किमेतदापतितम् । 
हिमवति दिव्यौषधयः कोपाविष्टः फणी शिरसि ॥ 

शत्र काठ-देशवेरिष्टयेन अनथौतिश्षयोऽभिव्यज्यते । 
\\ इति पादसाह-श्रीभकन्बरजछास दीन) सूथसहस्तनामाध्यापक-. प० ९.९ ` श्रीरानुजयतीथकरमोचनाद्य- 

नेकसुङ्ृतनिघापकमदोषाध्याय-धीमानुचनद्रणिष्ठिष्यषटेत्तरङतावधानसाघनश्रमुदितपाद साद- 

श्रीभकन्बरजल्छारदीनप्रदत-षुरफट मापराभिधानमहेपाध्याय-श्रीसिष्े- 

्वन्द्रगणिविरसचिते काव्यप्रकाङखण्डने तृतीय उछाल \\ 

ॐ 

चतुर्थं उद्वासः । 

जथ ध्वनिभेदानाह । तत्राऽदो रक्षणामूलमाह - 
अविवक्षितवाच्यो यस्तश्च वाच्यं मवेद् ध्वनौ । 
अर्थान्तरे सङ्कमितमल्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥ ( मू का° २४) 

रक्षणामूरगृढग्य्कयप्राधान्ये सति अविवक्षितं वाच्यं यत्न स ध्वनावित्यनुवादाद् ध्वनि- 

रिति ज्ञेयः । अत्राविवक्षितं वाच्यतावच्छेदकप्रकरिणेति बोध्यम् । अन्यथा 'ककिभ्यो दधि 
रक्ष्यताम्? इत्यत्र वाच्यस्यापि विवक्षणात् तदसंग्रहः खात् । अथीन्तर इति । खाथेमपरि- 

त्यज्य जथौन्तरपरश्चब्दकमित्यर्थः । अत्यन्तमिति । शक्यस्य सर्वैथानन्वयित्वात्, अन्वया- 
प्रतियोगित्वं तिरस्कार इति । तदत्र रक्षणामूले अथान्तरसङ्कमिततवाच्यात्यन्ततिरस्ृतवाचो 

रौ मेदौ ज्ञेयौ । तत्राचो यथा- 
त्वामसि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमादाय खितिमत्र विधेहि तत् ॥ 

अत्र वाच्यस्मानुपयुज्यमानत्वात् रक्षणेवाश्रयणीया। तथा हि - खां उपदेइयम् , अहसुषदेष्टा, 
वच्मि उपदि्ामीत्यथी राक्षणिकाः । तथा चावरयवाच्यहिताहितत्वारुङ्खनीयाज्ञत्वाद्- 

रम्रा्षतवानि व्यज्यन्ते । एवं विदुषां अनन्यसाधारणज्ञानवतां समवायः परस्परसपक्षता 
आद्युविपक्षदृषकत्वं सर्वमरा्ेकपक्षत्वं व्यज्यम् । आत्मीयां पराप्रतायौम् , अदुष्टपक्षोद्धावनं 
फलम्, धिति सावधानाम्, विपक्षच्छिद्रमेक्षकल्वं फरमिव्य्थान्तरसङ्कमितवाच्यतवं खार्थ 
भपरित्यज्य पराथोवबोधकसवं प्रथमो मेदः । 

द्वितीयो यथा - “उपशृतं बहु तत्र्यादिना । एतदपकारिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चन 
वक्ति । अत्र अपकारातिशयो व्यज्य । अत्र वाच्य सर्वथान्वये[ प° ९.२ ]ऽप्रवेश्चादत्यन्त- 
तिरख्छूतवयाच्यता । जन्वयाप्रवेश्च एव तिरस्कारः । 



चतुर्थं उल्ास १५ 

अमिधामूरुमाह - 

विवद्तितं चान्यपरं वाच्यं यज्ञापरस्तु सः । (मू क २५, ए.) 
अन्यपरं व्यज्जयनिष्ठम् । तदाक्षेपकत्वेन तत्र विश्चान्तमिति यावत् । एतस्य विवक्षिता- 

न्यपरवाच्यस्य द्वौ भेदो - एकोऽसंरक््यक्रमव्यश्चयो द्वितीयः संरक्ष्यक्रमव्यन्नयः । खत्र 
संरक्षयेति न खड विमावानुभावसंचारिण एव रसः, अपि तु रसेः प्रत्याय्यत इति 
विभावादेव्येज्ञकस्य रसस्य व्यज्गयस्यासति पोर्वापयेक्रमः स न रक्ष्यत इयर्थः । आखदेन 
क्षटिति चित्ताकषेणात् कारसोक्ष्म्याच्च । तत्र च 

रसभाव-तदाभासमावद्ान्लयादिरक्रमः। 
भिन्नो रसाद्यलङ्कारादख्ङ्कायतया स्थितः ॥ (म स° २६) 

यक्रमः असंरक्ष्यक्रमव्यज्गयः, आदिभरदणाद् मावोदयभावसन्धिभावङबरुत्वानि गृद्मन्ते । 
गुणीभूतन्य्चयति व्याप्तिवारणाय भिन्नेति हेतुमाह - भरुङ्कायेतया सित इति प्रषानतयां 

यत्र सितो रसादिसत्रार्क्कार्यः । भन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गमूतो रसादिक्तत्र 
गुणीभूतव्यज्चये रसवत् प्रेयऊजखितसमाहितादयोऽलङ्कराः । सिरः सिरतामापन्नः तेन अङ्गतां 

बाध्यतां वा प्रापे रसादो न तथाल्मिति । रसवदितीवा्थे वतिः । अश्गमूतस्य रसस्य परि 
पुष्यभावाद् रसतुस्यत्वात् । प्रेय इति मातस्याङ्गत्वे समाहितमिति मन्तम्यम् । 

तत्र रसखङूपमाद - 

कारणान्यथ कायोणि सहवारीणि यानि तु । 
रत्यादेः स्थायिनो रोके तानि चन्नाख्य-काव्यथोः; ॥ (मू का २७) 
विभावाचुभावास्तत् कथ्यन्ते उर्यािचारिणः। 
व्यक्त; स तैर्विभावादैः स्थायी भावो रसः स्तः ॥ ( म क ९८ ) 

' कारणानि" राम-सीतादीनि, परस्परानुरागे परस्परकारणानि, तस्योदीपनकारणानि उचा- 
नादीनि. अथश्चार्थे. कराक्षादीनि काय्याणि, ठजा-दाखादीनि सहचारीणि रत्यदेरुप- 

चायकषानि, सामम्रीसंपातेन रत्यादिभिः सहचरणात् । 'सहकारीणी!ति तु [१० १०.१1 पाठे 

रत्यादेरेकरूपसय तपद्विचित्रसितरुदितादिका्जननयोगे सामभ्रीवे चिव्यापादकानि । 

“विभावा इति । ते तु द्विधा - आङरुम्बनविमावा नायिकाद्यः, उद्ीपननिभावा उ्यनादयः 

इति । ननु कारणादिश्चनब्दसत्वे कथं विभावदिसंज्ेति चेत्; उच्यते -सामाजिकनिष्ठर्- 
त्यादीनां आराध्यत्वेन ज्ञाता: ] सीतादयो, नते कारणादो येन तथा स्युः । तेषांच 

निभावानुभावसश्चाराणां ज्रयव्यापारवक्वाच्च, तथाविधसंज्ञाः, तेषां च व्यापाराणां रत्यादेरीष- 

सकाशः स्फुटतरपरकाश्चः स्फुटतमपरकाश्चः फरम् । विगठितवेचान्तरत्वेन खितिः, परस्छुर 
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णादिचमत्कारित्वं॑च । भाव इति भावयति वासयतीति भावो वासनां तेन॒ निवौसनेषु 
ओत्रियादिषु न प्रसङ्गः । 

ननु कथं रत्यादेः अनुशगादिद्पस्य अन्तःकरणवृत्तिविरोषस्य अभिव्यक्तावेव परमानन्द 
सूपरसोदोध इति चेत्, उच्यते । अयमभिप्रायः ~ वेदान्तिनये सर्वसिन् ज्ञाने आतमाननै- 
यत्यात् काव्यद्रौनश्रवणमहिम्ना उक्तया अभिव्यक्तया चिदात्मनः अज्ञानांरो आवरणभङ्कः 
क्रियते । सवरणं व्वन्ञानमेव । तथा च न रव्या्यवच्छिन्नं चेतन्यं अनिन्दांरो भग्ना- 
वरणम् । आनन्दूपतया प्रकाशमानं रस इति निर्गलितार्थः । ज्ञानान्तरे दक्नानमङ्गामाब््न 
रसोद्धोधः । तस्यां चाभिव्यक्तो लिङ्गोपहितेङ्गिकमानवद् विभावादिसंमेदोऽप्यावस्यकः । 
अत एवोक्तम् - पानकरसन्यायेनेति । ननु रसस्तावत् सामाजिकनिष्ठरदयुद्रोधः । स कथ रामा 
दिसम्बन्धित्वेन अवगतेभ्यः सीतादिभ्यो भवति ? असंभवाद् इति चेत्, न । विभावादीनां 
साधारण्यमत्रेण ज्ञनमपेक्षितम्, साधारण्यं च यत्किञ्चित् सम्बन्धिविरोंषसम्बग्धित्वेन 
अज्ञायमानत्वे सति ज्ञायम।नस्वम् । न च सीतात्वादिज्ञाने कथमेतादशे साधारण्यम्, तथा 
बिभावादिव्यापारमहिम्ना सीतातादि[ प° १०.२ [परिहारेण सखीतादिनैव ज्ञानात् । अत 
एवोक्तम्- ता एवापहतविरोषा रसदेतव इति । एवं रत्यादेः साधारण्यमपि रसोहोषे 
हेतुः । अन्यथा सीताचाम्बनकरत्यादेः खनिष्ठतवज्ञाने ब्रीडातङ्कादिः स्यात् । परनिष्ठत्वद्धाने 
सभ्यानां रससाक्षात्कारो न स्यात् । वस्तुतः सर्वसिन् ज्ञाने आत्मभाननेयत्यम् । काव्म- 
शवणानन्तरं विभावादिभिः तस्य आनन्दांशे आवरणभङ्गः । तथा सीतात्वादि(दी नां 
सीतास्वादिपरिहरेण साधारण्यम्, रत्यादिमावस च साधारण्यम् ~ इत्यादि खीकचत्यम् । 
इति प्राचां निष्कर्षः । तदपेक्षया कामिनीकुचकर्शस्पस् चन्दनानुलेपनादिनेव नाश्यदशेन- 
काव्यश्रवणाभ्यां सुखविशेषो जायते । स एव तु रस इति नवीनाः । 

अथ प्राचां रसविशोषानाह - । 
चाङ्ार-टास्य-करुणा रौद्र-वीर-मयानकाः । 
घी भत्साद्तसंज्ञो चेयष्टौ नाव्य रसाः स्ताः ॥ (मू क ९९) 

शरष्यकाव्ये शान्तोऽपि रसः । अथेषां यायिभावाः - 

रतिहासशथ चोकथ क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जगप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः पकरीर्सिताः ॥ (म का ३०} 

शान्तस्य तु निर्वेदः खायी । 
नवीनास्व शुञ्जार-वीर-हास्याद्धतसंज्ञाश्चत्वार एव रसाः । करुणादीनां यथा न रसत 

तथा वक्ष्यते । 

तत्र शृङ्गारख द्वौ भेदौ - संभोगो विप्रलम्भश्च । उमयदस्थेव रतिप्रृतिकत्वात् । तत्राधः 
परस्परारोकनालिङ्गन-चुम्बनाधनन्तमेदादपरिच्छेद्य इति संभोगत्वमुपाषिमावामेक्ष्यम् । उवा ° 
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शल्यं वासरं विलोक्य शयनादुत्थाय किञिच्छने- 
निद्राव्याजयुपागतस्य सुचिरं निर्वण्ये पत्युयुखम् । 

विभब्ध परिचुम्ब्य जातपुंरुकामालोक्य गण्डखलीं 
ठजानम्नञ्ुखी प्रियेण हसता बाला चिरं श्ुम्विता ॥ 

शूत्यमित्यादिना उदहीपनातिशयः, चुम्बनप्रवृत्तियोग्यता च ध्वन्यते । एवं वासगृहमिष्यु- 
पकरणसंपत्तिः । विरोक्य निपुणं निभास्य, सह चरनिभृतत्वशङ्कया, किञ्चित् न तु सर्वतः, 
निद्राभङ्कमिया, [प ११.१} शायनादुत्थायेद्युरफण्ठातिशयो ध्वन्यते । शनैर्वलयादिकाणो यथा 
न खात् । निद्राग्याजञुपागतसेत्यनेन तदीयधाष्टयाभिधानम् , पदयुखखमित्यनेन युक्तानुरा- 
गित्वम् , विश्वन्धमित्यनेन अनुरागातिश्चयाद् विमृदयकारितम् । नज्नमुखी न तु नामितभुखी, 
छल्रातिश्चयात् तथा व्याकुराऽभूत् येन सुखावनामनेऽपि न खतष्टयम् । बिरमित्यनेन 
लज्जापगमः संभोगखीकारश्च व्यज्यते । हसता तव निखिर्मेव रहस्यमवगतमिति हासः । 
कजत इति रुजा एक् पदम्, ततो मुखनमनलज्नक्रियपिक्षया समानकर्वृकस्वेन, जाहो- 
षयेत्यत्र क्त्वोत्प्तिः । 

अपरस्त्वमिक।षविरदेष्यपरवासश्चापदेतुकः पश्चविधः । स च सङ्गमप्रत्याशाकाीनस- 
वुनुत्पादः । ममिराषः इच्छा, देशेक्येऽपि गुवादिपारतन्ब्यं विरहः । देशैक्येति विशेष- 
णाद प्रवास्ततो मेदः । अन्यसङ्खिनि प्रिये कोपः श्या, प्रवासो वदेयम्, सुन्यादिनियन्रणं 
शापः । अत्र देतु; पूर्वैवर्ती, जभिरखषस्यानुखादकतवेऽपि पूर्ववतित्वं नियतमेव सिद्धम्, 
इच्छाविरहात् । 

क्रमेण उदाहरणानि - 

प्रमाद्रीः प्रणयस्पश्चः परिचयादुद्राटरागोदयाः 
तास्ता भुग्धद्यो निसगेचतुरा चेष्टा भवेयुर्मयि । 

यास्त्वन्तःकरणसख बाह्यकरणव्यापररोधी क्षणा- 
दाक्षसापरिकद्पिताखपि भवत्यानन्दसान्द्रो ख्यः ॥ 

प्रणयः प्रेमैव कष्टापन्नमू । परिचयोऽ्यन्तसंपरकः । केचित् ठु पेम लेहः स एव प्रहृष्टः 
सन् प्रणयः उच्यते । स एव परिचयातिश्येन रज्ञनसमो राग इत्याहुः । भवेयुरिति प्रार्थनायां 
लिङ्क । याखाश्ंसापरिकशिपिताखपि अन्तःकरणस्य आनन्दसान्द्रो रयो भवतीत्यन्वयः । 
सेषीत्यत्ावद्यके णिनिः । निसर्ग; खभावः, आ्ंसा इच्छा, रयसतन्मयत्वम्, व्यापारः 
पदत्वेन खलखनिषयप्रादितम् । 

विरदहेतुकयुदाहरति - 
अन्यत्र व्रजतीति का खट कथा नाप्यख तादक् सुहृद् 

यो भां (१० ११.२ ] नेच्छति नागतश्च सहसा कोऽयं विधेः प्रक्रमः । 
कार भरर ३ 
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हत्यव्येतरकरषनाफषटितखान्ता निकान्तान्तरे 
वाला एतविव्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ 

एषा विरद्यत्कण्डठिता । अन्यत्र प्रवासे नायिकान्तरगृहे वा तत् तावदलीकमेव तत्कथाऽपि 
नासि । नापि कथिदीदग् एतस्य सुहन्मित्रं यो मां नेच्छति न सहते यन्निषिद्धो 
नागरच्छेदिति भावः । शीघ्र च नागतः कोऽयं विधेः प्रकमः ? विर्ेरदैवस्य प्रकम भारम्भः। 
कोऽयमित्यननुमूतपूरवैः । इत्थ बहुवित्तं मनो यस्याः, बृ्विवर्ैनं उद्युत्तपरिवरषेनं 
शषथ्यायां परिवृतिः, तस्य व्यतिकरः सम्बन्धो यस्या; सा । निशान्तान्तरे गृहाभ्यन्तरे बाड 
तन्वी निद्रां सुक्तिं निचि रात्रो नाप्नोति नाथिगच्छतीव्यन्वयः । 

हष्याहेतुकमुदाहरति - 
सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 

नो जानाति सविभ्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिसंघ्वनम् । 
खच्छैरच्छकपोलमूलगरितिः पयैस्तनेत्रोत्पला 

बाला केवरमेव रोदिति छख्होरोदकेरश्ुभिः ॥ 
रन्तो लोला अलका येषु तेः अश्चुमिः, पर्य॑से व्याकुरीङृते नेत्रोत्पठे यस्याः सा षारा 

केषरमेव रोदितीत्यन्वयः । सस्या भावः सख्यं तेनोपदेशः । नारायणमडास्तु सख्या इति 
वही एकादेशः प्रामादिकः" इति पेदुलिन्त्यम् । अत्र पद्युरन्यासङ्गाद् बाराया ईष्यो । 

परवासहेतुकसुदाहरति - 

प्रानं वलयः कृतं प्रियससेर सेरजसं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तु परः । 

यातं निधितचेतसि प्रियतमे सर्व्वे समं प्रयिताः 
गन्तव्ये सति जीषित ! प्रिय ! सुहृतसार्थः किथुत्सुज्यते १ ॥ 

वल्यैरिति तेन कायम् । भन्ञाणामपि हृदयखितत्ेन परियसखत्वम् । निशितचेतसि 
नो गन्तुसुधते । जीवितेति प्रियेति समबुद्धिः, (१. १९.१] कान्तस्येव तब त्यकुमु चितत्वात् । 

छापहेतुकयुदाहरति - 
त्वामारिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिकाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि करम् । 
असेस्तावन्युहुरुपचितैदिराटुष्यते मे 

रूरस्तस्मिभपि न सहते सङ्गमं नो कृतम्वः ॥ 
कुपिताया हिरो चित्वात् धातुरागेरिदयुक्तम् । अत्रेच्छासमयसररणोद्रिकविर्जनिता- 

शुभिरैषटिरोपत्तेन लिखन-पादपतनमोरप्यनिवोहः । अथीन्तरं न्यस्पति ~ कर इति कृतान्तो 
देवं देब इतान्तो यमः । “कृतान्तो यमसिद्धान्तदेवाकुशचरकर्मयु इत्यनु शाक्तनात् । भत्र 
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आथपावु्रियमेव विप्ररम्मोदाहरणम् । कूरेत्यादि वाक्यान्तरं भावामिव्यज्ञकम् । जतः छषटेन, 
विषिनेप्यस्य नानेन तुस्यता, तत्र॒ समासिपर्यन्तं यावत्-तावंतपदाभ्यामेकबाक्यत्वेने- 
वान्बृयतत् । 

यूनोरेकतरस्िन् गतवति छोकाम्तरं पुनरभ्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत् कदण-बिप्रङम्भः ॥ इति । 

मूर्च्छितनायकादि विषयः करुण-विप्ररम्भोऽन्योऽप्यस्तीति प्राश्चः । 
अथ हास्यादीनां उदाहरणम् - 

आङ्श्य पाणिमशुचिं मम मूर्धि वेश्या मन्राम्भसां प्रतिपदं पृषते; पवित्रे । 
तारखरं प्रहितधुत्कमदात् प्रहारं हाहा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशषम्मा ॥ 
हाहा हतोऽहमित्यन्तेन तादशमुश्ायंतयर्थः । रामौन्तनामश्रवणे हि हितं स्यात् । अत्र 

निष्णुश्चमी आङम्बनम् , तस्य रोदनयुहीपनम् , द्र्टरदेगजाञ्यादयो ्यभिच।रिणः, सितहसि- 
तातिहसितानि उत्तम-मध्यमेष्वनुभावाः । यख हासस्तदनिबन्धेऽपि सामथ्यात् तदवसायः । 
तदुक्तम् - 

यश्यहसः स चेत् कापि साक्षाजनिव निवध्यते। 
तथाऽव्येष विभावादिसामथ्यीद्वसीयते ॥ 

विकृतवाग्वेषादिदरेनेनावदयं हास्योदयाव् अत्र हास्यो रसः । 
करुणमाह - 

हा मातस्त्वरिताऽसि ङुत्र (१.१२.२) किमिदं हा देवताः काशिषो 
धिक् प्राणान् पतितोऽक्चनिहतवदहसेऽङ्गेषु दग्धे दसौ । 

हत्थं षधरमध्यरुदकरुणाः पोराङ्गनानां गिर- 
धित्रस्थानपि रोदयन्ति सतधा र्वन्ति भित्तीरपि ॥ 

तादक्पूजादिभिरप्यरक्षणात् देवतक्षेपः । विविधदानादितप्पितानां द्विजानामाक्नीर्भिरपि 
न किश्चित् कृतमित्याह - केति । मध्यरुद्ध इति बाप्पबाहुस्येनान्तरावखानम् । इत्थमिति गिर 
इव्यनेनान्वितम् । अत्र नृपयोषिदारुम्बनम्; तत््चरीरवहिसंयोगादि उद्दीपनम् , नोदन- 
मनुभावः, देन्यगलानिमूच्छीदयः सश्चारिणः । 

रो्रमाद- 
कृतमनुमतं दृष्टं बा येरिदं गुरुपातकं 

, मनुजपद्यमिनिर्मयोदेमेवद्धिरुदायुषैः । 
नरकरिपुणा साद्धे तेषां समीमकिरीटिना- 

मयमदमयृगमेदोमांसेः करोमि दिज्ञां बलिम् ॥ 

१ ,काष्यसय इति रिष्पण्की' । 



२० काव्यप्रकादाखण्डम 

द्रोणे हतेशश्त्थान्नो वचनं वेणीसंहारेऽर्जुनं प्रति ~ गुरोः पातकषमेव गुरूपातक तस 

कर्तयैनुमन्तरि भनिराकररि दण्डः समुचित इति क्रमेणाऽऽह ~ कृतमित्यादि । भयम- 
हमनन्यसहायः, नरकरिपुणा हृष्णेन; क्रोधात् क्रमं विस्भृत्य प्रागनुमन्तुरूपादानम् । नत्रा- 
पकारिणोऽजुनादय आरम्बनम्, अक्लोधमनयुदीपनम्, रोदनमनुभावः, अन्यनैरपेक्ष्य- 
गग्यगर्वः सश्चारी । 

धघीरमाह ~ 

द्राः सन्त्रासषमेते विजत हरयो श्चुण्णशक्रमङ्म्भा 
युष्मदेहेषु लजञां दधति परममी सायका निष्पतन्तः । 

सौमित्रे! तिष्ठ पात्र त्वमसि नहि रुषां नन्वहं मेषनादः 
किञिद्भरूमङ्लीरानियमितजटर्थि राममन्वेषयामि ॥ 

दूताज्गदे पथम् । एत इयेवं सम्बोषनाप्ंभवात् , एते यूयं विजहतेत्यन्वयः । विजदितेवयत्र- 
द्यधोरितीतापवादो जह।तेश्वेति पक्षे इकारः । युष्मदेहेषु पतन्तः सायका जां दधतीति 
न॒तत्र पतिष्यन्तीति मावः । सोमित्रेति मात्सम्बन्धो्ठेखेन निरवीर्यत्वं व्यज्यते । 
सत्र राम भारम्बनम्, जरनिधिनियमनसुदीपनम्, नीचेषू-[ प. १२.१ वविक्षण रामं प्रति 
प्यद्भ चामुभाषो, रेरावतकुम्भसंचूणनस्मृतिः, रुजां दधतीति गम्यो गर्वश्च सश्चारिणो । 

मयानकमाह ~ 
ग्ीवाभङ्गामिरामं यृहुरयुपतति खन्दने बद्धदष्टिः 

पश्चादन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् । 
दर्भरद्धावलीदेः श्रमविष्ृतयुखभरशिभिः कीर्णवर््मा 

पर्योदग्षुतित्वार् षियति बहुतरं स्ोकषठुव्या प्रयाति ॥ 
जभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमाङ्के प्यम् । गम्यदेशवेषम्यावेषम्यनिखूपणाय कादाचित्क- 

विवसैनेन रथद्नविच्छेदादाह - मुहुरिति । मूयसेति भूयसो रघुनिगोपनं न संभवतीत्यपि 
न गणयतीत्य्थः । ततो भयपोषण स्यन्दनात् भयमेव रसप्रङृतिः, तेन शरपतनादिति 
तद्धमस्य शब्दोपादानेऽपि न दोषः । शविषृतेति देवाद् अश्यति; नादानं न बा 
विसर्गः । अत्र स्यन्दनमारुम्बनम् , अनु्षरणमुदीपनम् , पलायनमनुभावः, भ्रमः सश्चारी । 

भीमस्समाह - 

उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथृत्सेषभुयांसि मांसा- 
न्यससिफिद्पृष्टपिण्डाद्यवयवयुरमान्यु्रपूतीनि जग्ध्वा । 

आत्तः पथसतनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्ः करज्ञ- 
दङ्कस्थादसिसंसयं स्थपुटगतमपि क्रन्यमन्यग्रमसि ॥ 



खतु्जं उटासं २४ 

वीप्सायांयावत्संभवस्तावद् विधिः । प्रथमं कृसिं उल््ृत्योत्छृत्य अथ मांसानि जण्ध्वा 
करव्यमत्तीत्यन्वयः । उत्ते उच्छूनता, उद्धयोष इत्यपि पठन्तरम् , अर्थस्तु सएव । 

स्फिक् ऊरूमूरकटिसन्धिभागः, पिण्डी जह्कोरध्यभागः, "पिण्ड इति पठे तदाकारक- 

त्वात् । तथा खपुरं बिषमगमीरमागः । करडस्याहसंयत्वं बर्वत्पिशाचाशङ्येव, अत 
एव दकूपेरणं दश्चनपभरकटनं च । अत्र शव आङम्बनम् , उक्कसैनादुहीपनम् , नासकु्चनादयो- 
ऽनुभावाः, उद्धेगादयः सश्चारिणः । 

अद्धुतमाह - 
चित्र महानेष नवाऽवतारः क कान्तिरेषाऽभिनवेव भङ्गिः । 
लोकोत्तरं धैर्यमहो प्रभावः काप्याङ़ृतिनैतन एव सगे; ॥ [प. १३.९1 

अत्र “चित्रं महान् बत लोकोत्तरम् अहो कापि नूतनः इति शब्दाः खसममिन्भा- 

हतशब्दार्थस्यालोकिकलवप्रकाशकाः । अवतार इति सदाचारादिभ्रवत्तकतवात् । अविकार 

इति पाठे विकाराभाव इव्यथः । सत्र मा(म )हापुरूष भारम्बनम् , तद्वुणातिश्चय उदीपनम् » 

सवादयोऽनुमावाः, मति-धृति-दर्षादयः सश्चारिणः । एवं विमावादयो मावेष्वपि भाव्याः । 

अथ करुणादीनां कथं न रसत्मिति चेत्, उच्यते - 
इष्टनाशादिभिश्रेतोवेद्धम्यं रोक उच्यते । 

तथा- 
रोदशक्सया सु जनितं वेद्धव्यं मनसो भयम् । 
दोषेक्षणादिभिगहां जगुप्येति निगद्यते ॥ 

तथा- 
तस्वज्षानाद् यदीष्योवेर्निवंदः स्वावमाननम् ॥ 

इत्यादिनियुक्तसोकादिप्रवृत्तिकानां करणादीनां रस्वनिषेधात् । न च तेषां तथाभूत- 

त्वेऽपि अभिग्यक्तानन्दचिदाप्मना सहाभिव्यक्तानां रसत्वमिति वाच्यम् । एवमपि थाय्वंशे 

रसत्वविरोधात् । अभथालोकिकविभावाचमिग्यक्तानां तेषां रसत्वञरुचितम्, सुरते दन्ता 
धातस्यासायवदिति चेत्, न । प्वंश्वुधापिपासादिनानानिषदुःखदेदुजनितचेतोविह्कन्यघयापि 
रसान्तरत्वापचेः । सुरते दन्ताघातस्य बरूवत्कामसंभवदुःखनाशकत्वेन भारापगमनन्तरं सुखिनः 

संवृता ख इतिवदुपादेयत्वम् । यत् तु शोकादयोऽपि रत्यदिवत् खप्रकाशज्ञानघुलालका 

इति तदुन्मचप्ररुपितम् । किश्च सामाजिकेषु गृतकरत्रपत्रादीनां विभावादीनां शोकादि- 

खायिमावस्य चर्वणीयेन भज-मदहीपारदिना। सह साधारण्यम्, भञुपातादिदशथेनात् । 

व्णनीयतंन्मयीभननं चापेक्षितमिति चेत्, कथं ब्रह्मनन्दसदोदररसोद्धोधः १ कथं ॒वा 

नाम(माोज्गल्यम् £ अत एव केचिदजविरापादिकं न पठन्ति । बीमस्ते तु मांसपूयायुपशिल्या 

वान्तनिष्टीवनादिकं यन्न भवेत् तदेवाश्रैम् , कुतसादशपरमानन्दरूपरसोदोष इति । 

एवं भयेऽपि । तथा चान्तस्य त्यक्त-[ १. १५.१1 सर्ववासनेषु भवतु नाम कथश्चिद् रसत्वम् , 
विषयिषु पुनः सर्वैनिषयोपरमोपथित्या कथं रसत्वम् १ । तदुक्तम् - 



२९ काव्यनकाशखच्डन 

म यत्रवुः्खं न सुखं न चिन्ता नदेषरागो न ख काकिदिष्छा । 
रसः प्रशान्तः कथितो मुनीन्द्रः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥ 

एवं वीर-रद्रयोन मेदः, विभावादिसाम्यात् । न च खायिमेद् एव मेदकः, तखापि 
वियामकमखपरक्षितसात् ! यद् तु - 

“रक्तास्यनेश्रता रीदे युदवीरात् तु मेदिनी ।' 

इत्याहुः, तन्न । क्रोधसश्चारिणि वीरे तस्याः घुरुभत्वेन भेदकत्वानुपपत्तेः । न॑ च॑ 
रोदे अविवेकत्वस्य वीराद् मेदकस्य संभवाद् मेद॒ इति वाच्यम् । क्रौधसश्चारिणि 
धीरेऽप्यविवेकत्वस्य संभवात् । दानवीरादीनां प्रभावातिश्चयव्णैन एव कवीनां तालवमिति 
म तेषां रसत्वम् । एवं वात्सल्यनामाऽपि न रसः । भावेनैव गतार्थतात् । 

ननु छथ अजविरापादिकं कविभिर्वण्यत इति चेत्, उच्यते - तेषां अज-महीपति- 
्रभूतीनां खखप्रियानुरागप्रकषेप्रतिपत््य्थम् । अत एव च अजमदहीपतेः खप्रियां इन्दुभतीं 
भरति देदत्यागः कालिदासेन वर्णितः । एवं शान्तखापि वर्णनं सुयुक्षूणां रैराग्यातिश्चय- 
प्रतिपत्तये । एवं भयातिश्शयवणैनं तत्तदुध्यक्तीनां मारदवप्रतिपादनाय । वस्तुतस्तु कविभिः 
खष्ाक्तिप्रददीनार्थमेव पद्मवन्धाबन्धादिनिमोणवत् तत्र तत्र प्रवत्यैत इति । 

अथ भावखखूपम् - 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाक्जितः । (मू कर ३५, उ° ) 
भावः प्रोक्तः । 

भादिग्रहणात् सुनि-वृप-पुत्रादिविषया । अज्ञितो व्यज्ञित इत्यथः । भ्यमिचारिणो ब्रते - 
निवंद-ग्लानि-दाङ्कगाऽऽख्यास्तथाऽसुया-मद-घ्रमाः। 
आस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोहो भदस्टृतिः ॥ (म° ° ३१) 
घ्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
गवो विषाद ओौर्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ (मू क ३२९) 
सक्त धिघोधोऽमषश्च अवहित्थमथोग्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ (मू क° ३३) 
च्रासश्चैव वितकंञ्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
न्रयसिदहावमी नावा; समाख्या प. १,.२।तास्तु नामलः ॥ 

(मू कार ३४ ) 

धटस्यापचयो ग्लानिः । शङ्काऽनिष्टसमन्वयः, अनिष्टसंमावनम् । परोत्कषीक्षमाऽदयी 1 
भनथीतिश्षयाश्चेतस्याऽऽबेगः संभ्रमो मतः । कोप एव धिरतरोऽमर्षं इति कथ्यते । भव- 
हिस्थमाकारगोपनम् । अर्थनिद्धरणं मतिः । 

ओष्पातिकेमनःसेषः घ्रासः कम्पादिकारकः । 
पूवोपरबिश्वारोरथं भवं श्रासाद् पथम् भवेद् ॥ 

$ (स्यति शेतिः, इति सुद्रितपाहः । 



यंयं सतं २३ 

इति दिशा त्रासस्य व्यमिचारिखम् । भयस्य खायित्वमिति बोध्यम् । 

तत्राऽऽदौ भावोदाहरणम् - 

कण्डकोणविनिविष्टमीक् ! ते कालकूटमपि मे महागरृतप् । 
अप्युपात्तमम॒तं भवदव पुर्भदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥ 

ननु कथमस्य न रसत्वम् £ 'नवरसा अन्ये भावा इति खतप्रच्छेन मुनिना विभाग 
करणात् । अघुरादो कवेः रत्यभावेऽपि तस््रतापदिव्णनं तजेतुरुचकर्षप्रतिपादनाय । 

व्यभिचारी यथा- 

जाने कोपपराङ्युखी प्रियतमा खमेऽ्च दष्टा मया 
मा मा संस्पृश पाणिनेति स्दती गन्तु प्रषृत्ता ततः । 

नो यावत्परिचुम्ब्य चाटुकरातेराश्वासयामि प्रियां 
भ्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीडतः ॥ 

अत्र रसेऽनुभूथमनेऽपि विधिं प्रत्यसूयेव काम्यसर्वखस्वेन भनुभूयत इत्यसौ भाव 
ध्वनिरिति व्यवहियते । “्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीतिः न्यायात् । इयं भावसितिरक्ता । 

तदाभासा अनोचिलयप्रवसिताः; । (म्° कार २६, प) 

तदामासा रसाभासा मावामासाश्च । यथा - 

स्तुमः कं वामाधि ! क्षणमपि विना यं न रमसे, 
विरमे कः प्राणान् खट रणयुखे य मृगयसे । 

सुलग्ने को जातः शरिशुखि! यमाशिङ्गसि वरात् 
तपःश्रीः केषा मदननगरि ध्यायसि तु यम् ॥ 

यत्र॒ यं यमित्यसङ्ृत्कर्मोपादानं अनेककामुकविषयमभिखषं तस्याः व्यनक्ति । 
येक विषयस्वमभिपरेतं स्यात् तदासङ्ृदेव कर्म्मोपादानं कुयात् । यद्वा रमणान्वेषणादि- 
व्यापारा बहवस्ते च सर्वे एव वसेमानकाटीना नैकविषयस्वे संभवन्तीत्यनेककायुकविषया- 
भिरापषग्रत्ययादं रतेराभ।सत्वम् । [१. १५.१1 वस्तुतस्तु परस्परजी नितसर्वैखयोरनुरागयेव 
रसतात् ्ाखातिक्रमायनौ चिद्यं रसत्वनिरोधीति ध्येयम् । 

मावामाम्रो यथा- 

गादायुधाकरयुखी तरलायताक्षी सस्मेरयोवनतरङ्गितविभ्नमाङ्गी । 
तत् किं करोमि विदधे कथमत्र मत्रं तत्खीडृतिन्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ 
भत्र चिन्ता भनोचित्यपरवर्चिता । एवमन्येऽप्युदाहार्यीः । 

भावस्य शाग्तिरुढयः सन्धिः चावलता तथा ॥ (गू क २६, उ° ) 



गे काम्यप्रकादाखण्डम 

कमेणोदाहरणानि - 

तस्यां रघोः सनुरुपस्ितायां बृणीत मां नेति समाङलोऽभत् । 
आखा( श्वा )सिवस्तरश्षणममंसङूटे वामेतरेण स्फुरता युजेन ॥ 

भन्राऽऽवेगस । 

विरोचनं दश्चिणमज्ञनेन संमागव्य तदञ्ितवामनेत्रा । 
तथैव बातायनसंनिकषं ययो शलाकामपरा वहन्ती ॥ 

त्रौत्युक्यस्य भावस्योदयः । 

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्जयष्टिनिक्षेप एव पदयथुद्रतमपेयन्ती । 
्गाचरव्यतिकराङ़रितेव सिन्धुः शेखाधिराजतनया न ययौ न तसौ ॥ 

अत्राऽऽवेग-दषयोः सन्धिः 

क्ाकार्यं शश्षरक्ष्मणः छ च करं भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रक्षमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं युखम् । 

किं बक्ष्यन्त्यपकरमषाः इृतधियः खमेऽपि सा दुमा 
चेतः खास्थ्यमुपहि कः खट युवा धन्योऽधरं धाति ॥ 

विक्रमो्व्यरीनाटके पुरूरवसो वाक्यमिदम् । अत्र वितर्क-ओरमुक्य-मति-सरण-रङ्म- 
दैन्य-¶ृति-चिन्तानां तिरतण्डरवश्चरवमाणता । अत्र काकार्मित्यादौ वितककः, भूयोऽपील्यौ 
स्युक्षयम्, दोषाणामिति मतिः, कोपेऽपीति स्मृतिः, किं वक्ष्यन्तीति शङ, खप्नेऽ- 

पीति दैन्यम्, चेत इति धृतिः, कः खिति चिन्ता, - इति खयं बोध्यम् । वस्तुतस्तु 
एतेषां पूवपूरवोपमर्देन परपरोदयः शबरूता । 

सख्ये रसेऽपि तेऽङ्धित्वं प्रा्ुबन्ति कदाचन । (मूर का २७, १० ) 
राजानुगतविवाकष्मवृत्तभृत्यवत् । इदमयुक्तम् । तथा हि -रत्यादिसद चरणाद् व्यभिचारिणां 

भवतु कथश्चन सख्यत्म् , सर्वथा उदासीननां भव-प्रशमादीनां [प. १५.२] मुख्यत्वं न 
संभवति, मानाभावात् । 

अनुखानाभसलश््यक्रमव्यङ्गथस्थितिं; पर; ॥ (मू का० ३७, उ० ) 
शाब्दा भयदात्तयुत्थस्िधा स कथितो ध्वनिः। (मूर ख ० ३८१०) 

भनुलानः अनुरणनं तदाभस्तत्सदशः संरुक्ष्यः कमः पर्वापर्म् , भथोद् व्यज्ञकेन सह, 
थस्य एवंविधस्य व्यञ्जयस्य सितिय॑स्य स इत्यन्वयः । यथा ध्वनि-परतिष्वन्योः कमो 
रक्ष्यते तद्वद् वस्स्वरङ्कति-तद्वयज्ञक्योरित्य्थः । स च हाब्दशक्युद्धवः, अर्थशकयुद्धवः, 
उभयश्तयद्धवश्चेति त्रिविधः । तत्र शब्दा यत्र परिवृचिं न सहन्ते स ॒शबन्दरात्तयुद्धवः । 
तदन्योऽथंश्चकलयुद्धवः । यत्र केचन शब्दाः परिवृत्तिसदिष्णवः केचिद्न्यथा, उभयोरपि 

9 “°सितिस्तु पः ।' सुद्रितपाटः । 



"लुं खलासं ९४ 

'काञ्यसर्मखत्वं च तत्र॒ उभयशक्तिमूरः । अत्रेदमवधातग्यम् ~ बस्सरङ्कति-ष्वग्मोः कमः 
'संकक्ष्यते, रसमावादिष्ष कमो न रक्ष्यते इत्यरुङ्कारश्चाखयोगिन एष प्रष्टव्या एति 1 तत्र - 

अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव दाब्दाद् यच्रावभासते ॥ (मू का° २८, = ) 
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः चा्ददाक्तयुद्धवो द्विधा । ( म= शा" ३९, १.) 

वस्तवेवेत्यनरङ्कारं वस्तुमात्नम् । तत्रा्यो यथा - सद्वासन इत्यादि । अत्र मिथोऽसभ्न- 
न्धाथेद्वयबोधकत्वेन वक्यभैदो मा भूदिति प्रकृताप्रृतमोरुपमाऽलङ्कारः कल्पनीय 
इति उपमाऽरङ्कारो व्यज्य इति व्यवहसेव्यम् । वस्तुमात्रं यथा - 

सनिरश्निश तथुचेर्निहन्ति इष्यसि नरेन्द्र ! यसै त्वम् | 
यख प्रसीदसि पुनः स भाव्युदारोऽजुदारश ॥ 

शत्रं विरुद्धावपि स्वदनुवसैना्थमेकं कार्यं कुरत इति वस्तु ध्वन्यते । 
अथं रा्युद्धवेऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भवी खतः ॥ (म् न° २९, ०) 
प्रीढोक्तिमाच्र(च्रात् १)सिद्धो वा फवेस्तद्रणितस्यं च । 
धस्तु बाऽलङ्कतिवेति षड्मेदोऽसौ व्यनक्ति यत् ॥ (ग्र का ४०) 
धरस्स्वलङ्कारमथवा तेनासौ इादशात्मकः । ( म क ४१, ९० ) 

इति । तत्र खतः संभवी न केवरं भणितिमात्रनिष्पन्नो बहिरौचिययेनापि संभाव्यमानः, 
भीढोक्तिमात्रादू बहिरसननपि निम्मितः कविना कविनि[]दवक्नेतयन्यत् । अत्रं अथ- 
शक्षयुद्धवस्य द्वादश्षमेदा इति यदुक्तं तदनुपपन्नम् । यतः ~ कनिनिद्धकनिस्वात् । तेना- 
यमर्थः ~ खतः सम्भवी प्रोढोक्तिमात्रसिद्ध [१० १६. १] इति द्विविधोऽपि प्रत्येक वस्त्व. 
ठङ्कारष्प्वेनं चतुर्विधो व्यज्ञक; । तस्य प्रत्येकं वस्छरुङ्करो व्यङ्गय इत्यष्टविधो धवनिः; । 
अन्यत् तु सवं खबुद्धिसोष्ठवप्रकटनम् । 

खतःसंभव्य्थशक्तेमूरुध्वनियेथा - 

अलससिरमणी धुत्ताणमग्गिमो पत्ति धनसमिद्धिमओ । 
ह्य भणिएण नभंमी प्ुष्टविरोअणा जाआ ॥ 
[ भङूसरिरोमथिः धू्तानामभ्रिमः पुति धनसमृद्धिमयः। 
इति भणितेन नताङ्गी परोर्फुष्टविरोचना जाता ॥ ] 

अङसत्वेन अपवासित्वम् , धृत्तेतरेन निदश्धत्वम् , परोतफुष्ठ विरोचनस्वेन हषो व्यज्यते । 
अत्र ममेवायं उपभमोगयोग्य इति वस्तु खतः संभविनार्थेन व्यञ्यते । 

प्रोरोक्तिमात्रनिष्यन्ना्थशक्तिमूरध्वनिमाद - 
महिलासदस्सभरिए तह हिअए सुहअ सा अभाअंती । 
अनुदिणमणण्णकम्मा अंग तणुं पि तणुण्ड ॥ 
[ महिासहख्रश्धते तव हृदये सुभग सा भमान्ती । 
प्रतिविनमभन्यकम्मा भङ्गं तनुकमपि तनूकरोति ॥ ] 

9 “°स्वेनोग्मिवख का" सुण पा ॥ २ तेनाव सु पा०। 
कार् भरर् ् 



4. काव्यपकाराखण्डनं 

अत्रामान्तीत्यत्र महिखसहस्ञभृतव्वं देवुः, तनु(नू )करणे अमितस्वादिदेतुरिति ेखरुङ्वारः। 
शत्र हेखरङृरिण परोदोक्तिमात्रनिष्पन्नेन तनोस्तनु( नू )करणेऽपि तव हृदये सा न वर्तत इति 
विहोषोक्तिरध्वन्यते । 

उमयशक्तिमूरुष्वनियेथा - 

अतन्द्रचन्द्रामरणा सथुदीपितमन्मथा । 
तारका तरला श्यामा सानन्दं न करोति कम् १॥ 

अक्षराथस्तु - श्यामा नायिका रात्रिश्च, चन्द्रः शरी कप्पूरं च, सुवणं वा । चन्द्रः 
सुधां्यकप्पूरकम्पिहलणैवारिषुः इति विश्वः । तारका नक्षत्रं अक्षिकनीनिका च । 

यद्चपि शब्दराक्तिमूलेऽथस्य, गथेशक्तिमूले राब्दस्य व्यज्ञकतवं संभवतीति उभयशक्ति- 
मूलत्वं सर्वत्रासि, तथापि तत्र गुणप्रधानभावेन । अत्र तु द्वयोरेव प्राधान्ये अ्यज्ञकख- 
मिति उभयशक्तिमूरुत्वम् । भयं निष्कर्षः - यत्र पदं परिवृत्यसदहिष्णु तत्र पदप्राघान्यम् , 
अन्यत्राथप्राधान्यम् । [१. १६.२ ] प्रकृते चन्द्रसमुदीपिततारकाशब्दाः परिव््यसदिष्णवः, 
पद्।न्तरोपादानेऽपराथप्रत्ययो न स्यात् । अत एव एषां शब्दपाधान्यम् । अन्ये न तथेति 
तेषां अर्थप्राधान्यम् । उमयोरेकत्र पराधान्यादुभयशक्तिमूरुतम् । अत्रेदमवधात्यम् - यख 
यत्र काव्यसर्वखत्वमनुभूयते तत्र तस प्राधान्यम् । तथा चात्र रात्रिनायकयोरपमानोप- 
भानभावो व्यज्ञयः । अत्रेदमवधातव्यम् - अविवक्षितवाच्यप्रभृतयो यावन्तो ध्वनिभेदाः 
कथिताः ते सर्वे वाक्ये भवन्ति । उभयशक्तिमूरं विना पदे स्युरिति प्रावः! सोऽपि 
पदे भवतीति नवीनाः । यत्न सर्वाणि पदानि समकक्षकतया व्यञ्जकानि प्रङ्ृतार्थोपकारे 
पयेवस्यन्ति तत्र वाक्ष्यगततवेन व्यवहारः; यत्र वेकमेव प्राधान्येन व्यज्ञकं तत्र पदगत- 
प्वेनेति वाक्य-पदगतस्वेन ध्वनीनां विवेकः । 

तत्न वाक्ये पूर्वमुदाहृताः । पदे किञ्चित् उदह्ियते यथा - 

भहवस्ते गुणा राजक्ेकस्त सुमहान् गुणः । 
मित्राणि तव मित्राणि नान्यथा स्युः कदाचन ॥ 

एवं अन्यदपि खय बोध्यम् । 

प्रषन्धेऽप्यथंराक्तिभू; । (म् का ४२, च° पा) 
अरं यित्वा इमश्चानेऽखिन् गध-गोमायुसङ्करे । 
कङ्कालबहले घोरे सर्व॑प्राणिभयङ्रे ॥ 
न चेह जीवितः कचित् प्राणिधर्मभुपागतः । 
प्रियो वा यदिवा देष्यः प्राणिनां गतिरीदश्ची ॥ इति । 

१ ^उभयशक्छिमूषध्वनिरपि' । इति टिप्पणी । २ ““काङधमै-ः सु पा० । 
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रात्रावन्धस्य दिवा भरभवतो गृभ्रद्य पुरुषविवजेनपरं वाक्यम् - 

आदित्योऽयं दिवा मूढाः सेदं रुत सांप्रतम् । 
बहुवि्ो युहू ततऽ जीवेदपि कदाचन ॥ 
अश्रु कनकवर्णाभं बालम प्राप्तयोवनम् । 
गृधवाक्यात् कथ बालास्त्यजष्वमविशङ्किताः ॥ इति । 

निरि निजुम्भमाणस्य गोमायोजेनव्यावततेननिष्ठं॑चेति प्रबन्ध एव व्यज्ञकतया प्रथते । 
धन्येऽपि खयमूष्याः । अपिशब्दात् पदवाक्ययोः पदेकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः । पदं 
द्विविधं सुबन्तं तिङन्तं च । एकदेशो धातुनामरूपः प्रकृतिविभागः, ति प. १५.१ }- 
युप्ूपः प्रत्ययविभागः । यथा - 

रईइकेटिहिअनिवसनकरकिसलअरुदणअणजुअरस्स । 
रुदस्स तीअनअण पव्वहपरिचुम्बिअं जई ॥ 
रतिकेशिहतनिवस्नकरकिशषरूयरड नयन (यु) गस्य । 
रदस्य वुतीयनयनं पाषैल्याः परिचुम्बितं जयति ॥ 

उत्कषीश्चयो भवति, स च लोकोत्तररूपेण पिधानवत्तय। । ोकोत्तरता च चमत्कारा- 
नुगुणतया रागातिशयहषै-रुज।संपतिद्वारकरसातिशयपोषणात् । त्च जयतिना साध्यत 
इति प्रृतेव्येञ्चकत्वम् । 

नान्नो व्यज्ञकता यथा - 

प्रेयान् सोऽयमपाढृतः सक्चपथं पादानतः कान्तया 
दवितराण्येव पदानि वासतभवनाद् यावस्न यात्युन्मनाः । 

तावत् प्रत्युत पाणिपंपुटगलन्नीवीनिबन्धं धृतो 
धावितवेव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ 

अत्र पदानीति न बु दवाराणि । तथा च द्वारादिभ्यवच्छेदो व्यश्चः । स च संभोग- 
संचार्योस्पुक्योपोद्वलनद्वारा रसपरिपोषक्ृत् । तिद्धघुषो यथा - 

` रिखिन्नासते भूमिं बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहारा; सख्यः सततरुदितोच्छरननयनाः । 

परित्यक्तं सवं हसितपटितं पञ्चरद्के- 
स्वावस्था चेयं विज कठिने मानमधुना ॥ 

शत्र रिखन्निति न छिखतीति अपि तु प्रसादपयैन्तं आस्ते । तथा च टिखनस्य न 
साध्यत्वम् । अप्राधान्यं अबुद्धिपूरवेकतवं व्यज्यते किन्तु प्रसादपर्थन्तायाः सितिरेव 
साध्यत्वम् । तथा मास्त इति न त्वासित इति । तेन असित्यतीततानिच्छेदो व्यज्य: । 

१ "स्थितो" सु° पा० । २ दुर्गो "°ददडधसोणणभण' इति पाठः । 
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एवं भूमिमिति न त॒ भूमाविति । न हि बुद्धिपूर्वं किष्ठिलि[खोक्ति ¢ कनिकरण- 
ताऽभिधाने भाकाह्स कर्मण उदेश्यत्वं प्रतीयेव, न. च तथेति । 

रमणीयः धत्रियङुमार आसीद् ॥ 
इत्यतीतकारोपदे शात् धितेर्वर्तमानत्व-भविष्फलत्यवच्छेदो स्यते ( एषा हि दाशरथिं 

प्रति कुपितस्य मागीवस्पेक्तिः, ।. यथा वा - 

समोऽसो वनेषु विक्रिमशुणेः (१, १५. २] प्राप्तः प्रसि करा 
मसद्धाग्यनिपय॑याद् यदि परं देवों नः जानातिः तम् । 

बन्दीषेषः यशांसि गायति मरुव् यदैकषाणाहति- 
भरेणीभूतविश्चारश्लारविवरोद्रीर्णैः खरः सप्तभिः ॥ 

सनत्रासावित्यनेन निरन्तरभावनावरोन मत्यक्षायमाणस््म् , मुवनेषु इति बहुवचनेन न॑ 
यत्र कचिदिति, गुणेरित्यनेन दोक्यवश्छेदो उयञ्यते । तथा न त्वदिक्षि ब मदिति अपितु 
असदिति स्वक्षेपकत्वम् । एवं अमाग्यादिति वक्तव्ये माग्यषिपर्ययादिष्युक्तम् । तेन अभा- 
ग्यामावेऽपि माग्यान्येव तच्वेन परिणतानीति प्रतीयते । तैस्तु निर्वेदशङ्कादन्यविषा- 
दातिशयः पोष्यते । एवं रचना-वर्णैयोन्यैज्ञकलतं वक्ष्यते । एते शुद्धमेदाः । एवं एतेषां 
ध्षनीनां संश्छयास्पदत्वेन, अमुभरा्यानुप्राहकतया, एकव्यज्ञकानुपवेरेन चेति त्रिरूपेण 
संकरेण, परस्परनिरपेक्षया वेकमकारया संसृष्टया एकत्र काव्ये संसगीरूपय। अन्योऽन्य- 
योजनम् । यथा - 

खणपाहणिआ देअर जाआए [ सुहअ ] कि पि दे भणि । 
रुभङ परोहरवलहीषरम्मि अणुणिजह बरा ॥ 
[ क्षणप्राघुणिष्ना देवर जायया [ सुभग ] किमपि ते मणितः । 
रोदिति पश्यक्गागवश्मीगूे भलुनीयलां बरकी ॥ | 

क्णप्रा्ुणिका उत्सषाविथिः । पलोहरशब्यो देशभाषया गृहपश्वाद्राची । अत्रानुनयः 
किं उपभोगरक्षणे अथीन्तरे सङ्कमितः, किं अनुरणनन्यायेन उपभोग एकव व्यज्ख व्यसक 
इति संदेहः । | 

सिग्धर्यामलकान्तिलिष्तमियतो वेष्टद्रलाका घना 
वाताः शीकरिणः; पयोद ु हृदामानन्दफेकाः कलः । 

कामं सन्तु तथा ( इदं १ ) कठोरहृदयो रामोऽसि सपं सहे 
वैदेही तु कथं मव्रिष्यति हहा हा देषि धीरा भव ॥ 

वेनं विष्छसखेरनम् , पयोदयुष्दां मयूराणाम्, कामं प्रभूतम्, इदं रुत्, सहे 
इस्यु्पुर्षेकव चनम् । भविष्यति जी विष्यतीत्यर्थः । खेदातिशये ह ह हे प. १८.१7ति 
त्रयो निपाताः । स्मृतिसंकर्पोपनीतां सीतां संबोध्याह ~ देवीति । अत्र नियतो निःस्च॑स् 
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लेपनासंभवात् रि्तेति पदे व्यापने क्षणाः युहमिष्यवाषेतनलः पिधल्वामावात् युहशा- 
मित्यनेन परिपतोषीरिश्रं उदयते । तदतिशयो च व्यन्रयो लेपन-सुह्कस्वयोः सर्वथान्वया- 
प्रवेशात् वाश्ययोरत्यन्ततिरस्कारः । एवं चाग्र- अप्यन्ततिरस्छककश्यप्रो्यापनातिशय- 
परितोषकारित्वातिच्चयष्कतयोः संसृक्ि । मस्यां सष समोऽखीतिः भर्थान्तरे कष्टजी- 
दिष्वङ्गपे, सह्कमितवाच्यख, पएतादरि वेयभ्यदेतुसंपतेऽपि. जीविल्लहप्दुःखद्रहनाति- 
शयश्मन्योः, यनुपराद्चनुग्ाहकभावेन रामपदश्श्षणेकव्यज्ञ कानुमवेरोन कं अथोन्तरसङ्कमित- 
बाञ्यस्प- दुःखसहनातिशयध्मनेः रसष्वनेश्च सङ्करः । एवमन्यदयप्युदाहाेम्, ॥ 

५ इति पादशादशरीमकन्बरसूयेसहखनामाध्यापक.भीरात्रखयतीयैकरमेखनाघनेकसुर्तविधपरक- 
मदोपाध्याय-श्रीमानुचन्द्रगणिरिप्यष्धत्तरशतावधानसाधनप्रमुदितपादशाहश्रीभकम्ब 

प्रदत्त-षु (खु)रफटमापराभिघानमहोषाघ्याय-श्रीसिद्धि चन्द्रगण्पविसिते 

काव्यप्रकराष (खण्डने चतुभ उङ्घासः, \ 

ॐ 

पञ्चम रष्ासः । 

अथ प्राचोक्तगुणीभूतन्यज्चयमेदानाह - 

अमङमपरस्याङ्गं वाणच्यसिखयक्षमरफुःरम् । 
सन्दिग्धतुख्य प्राधान्ये काश्छाऽऽक्षिघम सुन्दरम् ॥. (मर क «+ ). 
उयद्गधमेवं गुणी भूतव्यद्वधस्याष्टो भिदाः स्ष्ताः। (म् ख ४६, १८), 

पां खड्पं लक्ष्येषु वक्ष्यामः । कामिनीकुचकर्शतया गूढं चमक्रोति, अगूढं" तु 
स्फुटतया प्रतीयमानमिति गुणीभूतमेव । यथा - 

राज्िवंश्चनोमे मकेरद्ारसेबनात् । 
जीवन्तमपि मां ब्रह्मन् { सृतमित्यबधारय ॥ 

भत्र मरणमेव भेय इत्यनुतापातिशयो प्यक्ञयः सर्वजनवेयश्वाद गृ एव । अपरस्य 
रसादेः, स्सादिः अङ्गं उत्कषकं तथा वाच्यस्य [१० १८.२] अमुरणनरपमङ्गम्ः । केचिङ् 
ठु वाच्यस रसादिरङ्गमित्याहुः । रक्ष्यदरंने विरिष्टं विवेचयिष्यामः । यथा - 

अयं स रशनोत्कर्षी पीनलनविमदंनः । 
नाभ्यूरुजधनस्यद्ची नीवीविस्लसनः करः ॥ 

अत्र जुञ्भारः करुणस्योत्कर्षकः । तथा हि - एतत् समरपतितं भूरिश्रवसो ह खमाोक्य 
तद्धधूरभिदभो । तथा च शृह्रोचितरसनाकषेणादि बिरापखरणक्रिगकद्हदकत्वात् खोक 
वेगमधिकमुपजनयति । 
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करलासारयभारलोचनरुचा निर्वतितारक्तक- 
व्यक्तिः पादनखद्युतिर्भिरिथुवः सा वः सदा त्रायताम् । 

स्पद्बिन्धसमीहयेव सुद्दं रूढा यया नेत्रयोः 
कान्तिः कोकनदायुकारसरसा सद्यः सद्ु्पार्थते ॥ 

केशसार्यः शिवः, अत्र गिरिमुवः कोपवशात् नेत्रयोः शोणा कान्तिरासीत् सा 
पादध्रणते शिवेऽपगतेति ध्वनितम् । तत्रेदमुतपरक्षते ~ स्पद्धाबन्धेति । ढा उपचिता । 
अत्र भावस्य त्रायतामित्यषगतस्य कविनिष्ठसयय रसो महादेवनिष्ठा रतिः प्रणतिरवसेया । 
महादेवोऽपि यतपरसादनाय प्रणमति तत्र भक्तिरुचितेति रसस्य भावाङ्गता । एवं सर्वत्रा 
ङग ङ्गिभावो बोध्यः । 

अनुरणनरूपस्य रसस्य वाच्याङ्गत्वं यथा - 
जनस्थाने ्रान्तं कनकमृगत्ष्णान्धितधिया 

वचो वेदेद्टीति प्रतिषदशरदश्वु प्रलपितम् । 
छृतारंकामतंर्बदनपरिपारीषु घटना 

मयाप्ठ रामत्वं श्चरवपुता न त्वधिगता ॥ 
मया रामत्वं रामसाहश्यं आप्तं प्राप्तमित्यन्वयः । खपक्षे जनस्थानं नगर-मामादि, 

रामपक्षे जनश्थानं खर-दृषणादिनिवासः दण्डकारण्यं वा । खपृक्षे कनकविषया मृगतृष्णा 
निःफलाऽऽशा, रामपक्षे कनकमृगे सुवर्णैमरगे तृष्णा च । वे निथितं देहि प्रयच्छ, 
रामपक्षे निदेहापत्यं खी वैदेही सीता च । भसः भरणकरैः । परिपारीषु मुखनिवरनाङ्ग- 
मोहनाऽनवधानादिषु का घटना न कृता तां वद । यद्वा [१. १९.१ ] काभतुः कुत्सितभर्तुः । 
वदनपरिपारीषु वचनभङ्गीषु, पटना योजना अलमर्थेन न कृता । अलं व्यथै वा कख 
तुखस्याभवुरपोषकस्य नीचजनसेत्य्थः । रङ्कामतुः रावणस्य वदनानां प॑रिपाययां पङ्कां 
इषुषटना शरसंयोजनं च । खपक्षे कुशरं प्रचुरं॑वसु धनं यस, एवंभूतता । कुश-ख्वौ 
सुतौ यस्माः सा सीता । अत्र प्रहृताप्रकृतयोः कवि-रामयोः साम्यं व्यञ्जनय। बोध्यते । 
भत्र दाब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो रामेण सह उपमानोपमेयभावो मयेत्यादिना वाच्याङ्गतां 
नीतः । शब्दानां परिवृत्त्यसदिष्णुरेन शब्दशक्तिमूरूता । वाच्यस्य मयाप्तं रमखस । 

शन्यत्रान्यतादात्मयारोपूपस्यातिश्योक्तिरूपस्य अङ्गतां उत्करषतां नीतः । मयाष्षं रामं 
इत्यभिधाय कविनेति दोषः । तदनुक्तबुषमाध्वनित्वानपायः स्यात् । अयमर्थः - सदो 
तत्त्वारोपस्य चमत्कारित्वात्, वाच्यस्य तत्वारोपसखय प्रतीयमानं खसाम्यसुर्कषैकमित्य- 
पराङ्गता । ननु कुतो रामत्वं प्राप्तमित्याकाद्षाया निवकतैकस्य साम्यस्य वाच्यसिद्धथङ्गत्वमेव 
नापराङ्गस्वम् १ इति चेत्; न । जनखानभरमणादिरूपसाम्यस्य शब्दरक्तेमूरुग्यश्नयतः 
प्रागेबावगतो रामस्वारोपरूपवाच्यस्य सिद्धत्वात् । अङ्गरूपोपमायां तु जनश्षान हदयादि- 
शब्द एन साह्यम् । 



पञ्चम उशा १, 

वाच्यसिद्ध्यङ्गं यथा - 

गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवतः फं प्रीतिरुत्यधते 
किं त्वेवं विजनस्ययोरईतजनः संभावयत्यन्यथा । 

हत्यामन्त्रणमङ्गिष्च चितव्थावखानखेदालसा- 
माश्छिष्यन् पुलकोत्कराशिततनुगोषीं हरिः पातु वः ॥ 

अच्युततन्नामकं अपरित्यक्तधैय॑ च । किं दीनेन भपि तु संभोगेन संभावयति । 

अन्यथासंभावनमावदयकं तत् किमित्यात्ानं वश्चयाव इव्य्थां व्यज्याः । ते चामत्रणाध्थ- 

सयोपपादकाः । अन्यथा ज्मा प १५.२ व्रणभङ्गिखरूपाज्ञानेन इत्यथोनन्वयः स्यात् , 
इत्याह ~ मच्युतादि व्यक्रथं आमत्रणेल्यादि वाच्यखाङ्गमिति । 

अस्फुटं यथा - 

अदे दर्चनोत्कण्डा दृष्टे विच्छेदभीरुता । 
नादेन न दृष्टेन भवता रम्यते सुखम् ॥ | 

अत्रादृष्टो यथा न भवसि वियोगभयं च नोपपद्यते तथा कुयीः ~ इति ग्यश्य क्षटिति 

सहृदयैरपि न प्रतीयते । नवीनास्त॒ भयं मेदः खबुद्धिमात्रकषिपित एव । इदं व्ययं 
प्यङ्गयान्तरवत् सददयेर्विरम्बेन प्रतीयते इत्यख शपथेरेव प्रत्याययितुं शक्यत्वात् । 

सन्दिग्धप्राधान्य यथा- 

हरस्तु किञ्चित् परिवृतधैयेशवनद्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमा्ुखे बिभ्बफङाधरोषट व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 

अनर परिचुम्बितुमेच्छदिति व्यङ्खयम्? किं वा विरोचननव्यापारणं वाच्यं प्रधानमिति 

सन्देष्टः । 

तुच्यप्राधान्य यथा- 

ब्राक्षणातिक्रमलयागो मवरतामेव भूतये । 
जामदग्यस्तथा मित्रमन्यथा दुमनायते ॥ 

अत्र जामदभ्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षयं करिष्यतीति म्यञ्चयख दण्डस्य, 

वाच्यस्य च सामरूपसय समं प्राधान्यम् । तथा हि ~ मूत्युपदेशमित्रत्वामिधानं सामवाच्यम् › 
उक्तरूपश्च व्यज्खयो दण्डः । उभयोरप्यनर्थनिवारकत्वे तुल्यता । 

काक्ाक्षिप्त यथा - 

मथ्नामि कोरवश्चतं समरे न कोपाद् 
दुः्ासनसख रुधिरं न पिबराम्युरसतः । 

संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरं 
सिध करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
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सन्धिश्रवणकुपितख मीमसेनसयोक्तिरियम् । भवतामिति न ममापि । तेन श्कसंसन्भाने 
नासाकं सन्धिरिति प्रतिज्ञा बिरुदधनिषेभामिधायिष्ु नविषु कङ्निषेधान्तराक्षेपिका । 
सभावाभावश्चावधारणमेवेश्याह - मभाम्येवेति व्यज्ञयं गुणीभूतं तदयुक्तम् । तथा हि~ 
मध्नाम्येवेति व्थज्नयस मीमसेनगतक्रोधोक्कषेकत्वेन रोद्ररसोपोद्ररनद्वारा काच्यात् सातिशय- 
चमत्कारित्वेन ध्वनित्वे [१० ९०.१] संमवति कुतो गुणीभूतव्य्गयलम् १ । 

भदन्दुरं तदु यत्न व्यञ्जय चमतकारित्वे वाच्ययुखनिरीक्षक्षम् । यथा - 

श्रामतरणं -तरुष्या नववञ्जुलमञ्री सनाथकरम् । 
पश्यन्त्या मवति ृह्नितरां मलिना भुखच्छाया ॥ 

जत्र द्सङ्केता नागतेति व्यज्गयपिक्षया वाच्यव चमत्कारित्वात् ॥ 

॥ इति पादसाह-शरीभकन्बरसुयसदहशनामाभ्यापक-श्रीरातुजञयतीथैकरमोचनाद्नेक सुकृतविधापक 

महोपाध्याय-भीमानुचन्द्रगणिरिष्यटेत्तरशतावघानसाघनप्रमुदितपाद साद- 

प्रीभकन्बप्रदत्त-बुस्फहमापरमिधानमरापाध्याय-्रीसिटि चन्द्र 

शणिविरजरिते काव्यपरकादप्डने पञ्चम उल्लासः ॥ 

# 

षष्ठ उद्सः । 

चित्रमेदास्तवरुहकारनिरूपण एव निरूपयिष्यन्ते । इदमवधेयम् - 

दान्दाथचिच्रं यत् पूवं काव्यद्रयसुदाहतम् । 
गुणप्रधानतस्तन्र स्थितिः चाग्वाथचिन्नपेः ॥ (मूर श्च ४८) 

न तु शब्दचित्रे नाथल चित्रताऽर्थचित्रे शब्दस्य । तथा कैश्चित् शब्द चित्रमेवेष्यते । 
कैधिदथैवित्रमेषेष्यते । असाभिस्तु द्रयमेवेति । उदाहरणं तु प्राक्तनं बोध्यस् । 

॥ एति पादसाह-धीभकम्बरमू्यसहखनामाध्यापक-ीशनुजञयतीयेकरमोचनाचनेकयुतविधापक- 
महोपाध्यायश्रीमानुचन्द्रमणिदिष्याषटोत्तरदातावधानसाघनग्रमुरितपाद साह- 

ध्ीभकन्मद्तुस्फदमापरामिानमहोपाध्यायभ्ीसिदधिचन्दर- 
गणिनिरचिते काष्यप्रफाशखण्डने षष्ठ उह्ासः ॥ 

ॐ 



सतम उल ६ 

सप्तम उह्ासः । 

अथ दोषलद्पमाह - 

मेषां श्ञाना्चमत्कारो न सम्यगुपजायते । 
सालङ्कारगुणेऽप्यत्र ते दोषाः परिकीर्तिताः ॥ 

भत्रेति काव्ये । दृष्टं हि रोके सगुणोऽपि सारुहरोऽपि दुष्टत्वेन ज्ञातो न तथा 
चमत्करोति तथा काव्यमपि । प्रकाश्चढरतस्तु 

सुख्याथहतिर्वोषो रस सुरुयस्तका थु । 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दायास्तेन सः ॥ (मूर श्न° ४९) 

अत्र मिश्राः सुरूयायेदं भर्या इति वचवुर्थी १ २०,२ समासः । तथं शब्दार्थ. 
युगम् । यस्य मेन रूपेण रसव्यञ्जकत्वं तस्य॒ तद्रपप्रच्यवः । फङं तु रसस्व॒कषम्यगनव- 
भासः । लोकेऽपि दष्टो दीपादिव्यज्ञकवेगुण्येन घटादेरपि सम्यगनवंभासः । भर्थ-सब्दमो- 
धैख्यारथेत्वं दर्दितम् , 'तदाश्रयेशत्यादिना । ददं त्वमे व्यार्यास्ते । न चत्र शभ्दार्थमोः 
शसम्बज्ञक ताबच्छेदकरूप विरो वोष इति पयेवसन्नम् । तश्च न चारु । रूपान्तर विरहेण 
दोषामावगुणारुङ्काराणामेव रसन्यज्ञकतावच्छेदकतया दोषानुभ्रवेरो आतमाभकपतेरिति 
वाच्यम्। यतो दोषामावस्य रसन्यज्ञकत।वच्छेदकरूपस्य रूपान्तरेण रसम्यज्ञकतावश्छेदकश्पेण 
परमेशोऽत्र कृतः, न तु दोषाभावस्वेन । कान्योऽन्याभयपरसङ्गः । यद्र। शुतिकदुस्वादिनैवं 
बिरोषरूपेण प्रवेशः करैव्य इत्याहुः । अन्ये ठ सख्यं इतरेच्छानषीनेख्छाविषयः, 
पश्च युलम् , परमपुरूषार्थत्वात् । एवं च मुख्यत्वं तु सखान्तरेऽप्यतिप्रसक्तमिति तद्वारण।- 
यार्थपदम् । अर्थत्वं भर्यमाणतवं शब्दजन्यसाक्षास्कार विषयत्वमिति यावत् । काञ्याव्न्यतः 

शब्दात् न सुखस्य प्रत्यक्षत। किन्तु चाब्दत्वमेव । शब्दे तजन्यप्रत्यक्षविषयतयातिभ्या- 
धिबारकं मुरखुयपदम् । उक्तयुख्यत्वस्य सुखादन्यत्रासंभवात् । एतेनात्र पदा्थेतवच्छेदकयोः 
परस्परम्यभिचाराभाबात् न क्मधारयोऽथपदवैयथ्ये चेति दृषणद्वयं निरस्तम् । इतिरपकर्षा 
न बु प्रतिबन्धो दुष्टेष्वपि रसानुभावात् । भपकर्षस्तु रसनिष्ठो धर्मविशेषः । दोषन्चानं 
तु तद्भयज्ञकम् । न त्वेवं अमिषेयेऽ्थं मुख्यशब्दप्रयोगः, अर्थ्भ्ददोषविभागश्च न 
स्यात् । उक्तयुरूया्थत्वस्य भपकषैस्य च रमात्रशृतेरित्यतः 'तदश्रयादिशत्यायुक्तम् । 
भआभवयणमाश्रयः उपौकत्वेनापेक्षणम् । वाच्यो मुख्व इत्यन्वयः । एवं च वाच्ये विभ।- 

भदो भाक्तो भुख्यपदभमोगः । साखादोपा्य प° २१.१ [श्वं च रितम् । उभयम् -रसो 
वाश्वं । रान्दाधास्दुषयोगिनः विभावादिकं प्रत्याय, रसप्त्यायनात् । तेनं रसौपाय- 
एवेन, तेषु भर्थसब्दादिषु, सः दोषः । न केवलं रसेऽपीत्यपेरर्थः । गुभवहोषोऽपि 
साक्षात् सम्बन्धेन रसे, व्यज्ञकत्वेन दु भर्थे क्षब्दादिष्विति व्याचक्षते । नवीनास्तु - 
एतन्मतनिष्कर्षस्तु रथापकर्क्षनजनकड्धननिषयत्वं दोषत्वम्, अपंकर्पस्तु रसनिष्ठोऽलण्डो- 

कोर प्र* ५ 
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पाषिरिति । तथा च रत्याधवच्छिन्नचेतन्यस्य आनन्दा केशेन खिति्युख्याथहतिः । 
सा च दोषत्तानाद् भवति । तन्न युक्तम् । 

उत्तिविसेसो कव्वो मासा जा होह् सा होड । 
इति काम्यरसन्ञानां वाचोयुक्तिश्रवणात् । च्युतसंस्छृत्यादीनां सुख्यार्थहतित्वाभावात्- 

इत्यहः । 

यदपि सर्वे दोषाः वाच्यवचन-भवाच्यवचनयोद्वेयोरेवान्तमवितुमर्हन्ति, तथापि तयोरेव 
विषयविषेषप्रददीनाथे विभागा दोषानाह - 

दुष्ट पदं श्रुतिकट च्युतसंसकरलयपयुक्तमसमथम् । 
निहता्थमनुचितार्थं निरथ॑कमवाचकं तरिधाऽश्ठीलम्॥ ( म का ५ ) 
सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत् छ्िष्टम् । 
अषि्रष्टविधेयां हां विर्दमतिकरत् समासगतमेव ॥ (म् का ५१) 

शुतिकटपदं दुष्टमेवं सर्वत्रान्वयः । श्रुतिकटुत्वं च सुख्या्थापकषकते सत्योजो- 
व्यज्ञकवणैवतत्वं॑वीरादिष्वदुष्टतयातिप्रसङ्गवारणाय सत्यन्तम् । तथा चात्र प्रङृतरसग्यज्ञ- 
काभावाद् रसोद्टोधरूपं काय न जायते । प्रतिङूख्वर्णे तु प्रकृतरसप्रतिभन्धकवर्गैः प्रतिबध्यत 
इत्यनयोर्भवः । वणौनां रसव्यज्ञकतवं त्परतिकूलत्वं च वक्ष्यते । यथा - 

अनङ्गमंङ्गलगृहापाङ्गमङ्गितरङ्खितिः । 
आलिङ्गितः स तन्बश्या कारताथ्यं लभते कदा ॥ 

अत्र कार्ताथ्य॑मिति श्रुतिकंडु । नवीनास्तु - तन्न चार, वर्णानां सुख्यार्थापकषेकलता- 
भावात् । अत एव 

अलसवरितेः ब्रेमाद्रदरेशहमेकलीकृतैः 
क्षणमभिधुसेरजारोठेनिमेष १ २१ २ ।पराश्युखेः । 

हृदयनिहितं भावात बमद्धिरिवेक्षणेः 
कथय सुदती कोऽयं मुग्धे † त्वयाऽद्य विरीक्यते ॥ 

इत्यत्र म्टाकनिभिः शृङ्गारे पर्षवर्णोपादानं कृतमिति वदन्ति । 
्युतसंस्छति ग्याकरणरक्षणदीनं असाध्विति यावत् । यथा - 

परजा इवाङ्गादरविन्दनामेः श्षम्भोजंटाजूटतटादिवापः । 
| युखादिवाथ श्रुतयो विधातुः पुराभिरीयुर्मधुजिद्भ्वजिन्यः ॥ 
, भत्र अरविन्दनाभेरिति भरामगाम ({) इति वा। तदपि न । तन्रान्वयनोधस्यानुंमव 
तिद्धत्वात्, साध्रुशचब्दसरणादिना वा श्वित्रिक्षणविरुम्बस्याकिश्चित्करत्वात्, सुल्याथेहतेर- 
भावात्, तथा विधरचनायाः कवेरेवापकर्षो न रसोदोधसख । 

१ 'अरविम्दुं नामो यल्यासो भरविन्दनाभः, दइलयश्् बिधानाद्' । इति ि° ॥ 
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णवं निहता्थमपि न वृषणम् , दवित्रिक्षण विरम्बस्माकिञ्चित्करतात् । 
एवमप्रयुक्तं तथाऽऽन्नातमपि कविमिनौदतमिव्येवं रूपम् + उदा० 

यथायं दारुणाचारः सर्वदेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये दैवतोऽख पिश्षाचो राक्षसोऽथवा ॥ 

यत्र दैवतक्षब्दः पुंसखान्नातोऽपि न केनचित् प्रयुञ्यत इत्यपरयुक्तम् । तदपि न षणम् । 
सत्यनुश्षासने कवेरनादरणं कवेरनाद्रायेव पयैवस्ति । 

जसमथं उपैसंदानं विनाऽनुरिष्टाथा(£ थ)बोधकम् । उपसंदानं उपसर्गः । यथा ~ 
तीर्थान्तरेषु खानेन सथुपार्जितसत्ियः । 
सुरस्रोतखतीमेष हन्ति संप्रति सादरम् ॥ 

सत्र हन्तीति गमनार्थः, बोधं प्रति खरूपायोग्यत्वं दषकता बीजम् । इदमपि न 
दूषणं सम्यगिव प्रतिमाति । तथा हि, उद्धति-पद्धतीत्यादौ उपसंदानेन अनुशिष्टा्थबोधने 
सामथ्यं अङ्गीङृतमेव । अनुपसंदाने सामथ्यं नासीति केन वायते १ । किश्च, इदं तावत् 
कान्याकाम्यसाधारणं दूषणम् , काव्ये विशिष्य किमिद्युच्यत इति न जानीमः । 

एवं च्युतसंस्छृतिनिरथंकानुचितार्थाशछीराविगरृष्टा विधेया शसन्दिग्धाप्रतीतद्धिष्टविरूद्मति- 
कृतां कान्याकाग्यसाधारणानां दोषाणां काव्ये नि्चिष्य दोषतया उपादानं न [१ २२, २] 
चारतामावहति । 

एतेषां क्रमेणोदाहरणानि ~ च्युतसंस्कृति प्रागुदाहृतम् । अन्यदुदाहियते । 
निरथकम् ~ अर्थैः प्रहृतार्थखादपरिोषणम् , तद्रहितं पदम् । यथा - 

उत्फुष्टकमरकेसरपरागगोरद्युते मम हि गोरि । 
अभिवाञ्छितं प्रसिद्यतु भगवति ! युष्मतप्रसादेन ॥ 

थत्र हि पदं अनुचिताथेम् । 

अवाच्यवचनम् - 
तपखिभिर्या सुचिरेण ठम्यते प्रयलतः सत्रिभिरिष्यते च या। 
प्रयान्ति तामाह्यगतिं मनखिनो रणाध्वरे ये पश्युता्रुपागताः ॥ 

छत्र पशुपदं कातरतां अभिन्यनक्तीति प्रृतार्थोत्कर्षपरतिबन्धकसं दूषकताबीजम् । 
अशीर त्रिधा - त्रीडा-जुगुप्साऽमाङ्गस्यव्यज्ञकतवात् । सम्यवक्षीकरणसंपस्तिः शरीः तां 

लातीति, रशुते$शरुतिरिति शीलम् , न शीरं अश्टीटम् । क्रमेणोदा 
साधन सुमहद् यख यश्नान्यसख विरोक्यते। 
तख धीक्ाठिनः कोऽन्यः सहेताराठित (तां) श्रवम् ॥ 

घत्र साधनशब्दः पुंिङ्गवाचकः, तस्समृत्या ब्रीडा । सेन्यार्थस्तु विवक्षितः । ब्रीडापकषे 
सुमहद् द्ादश्चङ्करुं यस्याश्चपुरुषस् वेते । यत् साधनम् , अन्यस्य शशकस्य वृषमस्य वा 

$ उपसर्ग बिना। २ भनुरिष्टाथैः शक्याः । ३ "शरुते रधुतिण इष्यदुरते। `` ` 
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न॒ शष्यते । भथ च षीशाकतिनः परजीवष्काथपायामिहल । तलाराकि्ां चक्रं 
सकामकराक्षां श्वं कः प्रातिवेदिमकादिः सहेत निः टो वर्तेत इत्वथों निबद्धः । एषमन्य- 
दप्युदाहार्यम् । 

भविमूृष्टविधेयांशमिति ~ भविनृष्टः प्राधान्येनाष्ष्ठो विषेयां्ो क्न, तद विगृष्टविषेया- 
शम् । शधान्यं त विषेवताप्रतीतिगोभ्यस्वम् । तदुक्तम् ~ 

यच्छब्दयोगः प्राथम्यं सिद्त्वं वाऽ्प्यनूधता । 
तच्छब्दयोम आन्तय्यै साध्यत्वं च विधेयक ॥ 

तथा उदेश्षयं विधेयं च यदि पथक् षदाभ्बामुपतिष्ठते तत्र भ्राच्तमुदिश्य अपरां 
विधीयते । यथा पर्वतो वहिमानिति। न तु समासे अन्यथा बहिमद्पर्वत इत्यायभिषी- 
मेत । उदाहरणम् - 

न्यक्कारो यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽष्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुठं जीवत्यहो {१ २२. २} रवणः । 

धिग्धिक् शश्र (१ क ) जितं प्रषोधितवता कि ङम्भकर्णन वा 
खगेगभ्रामटिकाविदुण्ठनब्रथोच्छ्नैः किमेभियुजैः ॥ 

न्यक्षारः क इत्यत आह - यद्रय इति । मम तु त्रैरोक्य सेवकमेवेति न्याय्यम् । न तु 
्रत्य्थितया कस्यापि सितिरित्य्थः । अल्पो अमो आमरिका। अत्रायमेव न्यक्षार इत्येव 
वाच्यम् । तदेव विधेयस्य प्राधान्येन निदेशो मवति । अयं तु वादकथादौ दोषः । बन्मते 
खले कपोतन्यायेन शाब्दबोधः तन्मते दोषलेशोऽपि न । 

सन्दिग्धम् ~ तात्पयेसन्देहास्पदीमूतार्थद्वयोपसापकम् । 
आरिङ्गितत्तत्र भवान् सम्पराये जयश्रिया । 
आश्चीःपरम्परां बन्धा कण कत्वा कृपां इर ॥ 

भत्र च बन्धामिति बो श्द्धायां किं नमस्यायामिति सन्दिग्धम् । कन्धामित्यत्र प्रथमे 
हटह्तमहिकायां कृपां कुर्विति । द्वितीये नमस्यां आद्चीःपरम्परामित्यर्थोपप्मै साधक-बाधक- 
मानाभावात् संशय इति मावः । अत्रार्थानिश्वय एव दूषकताबीजम् । 

अपरतीतमिति - प्रतिच्चाञे इतं ज्ञातं प्रतीतम्, न प्रतीतं यक्िच्चित् शल्लपरिभाषित- 
मित्यर्थः । यथा- 

सम्यगूह्ञानमहाज्योतिदेरिताक्चयवाजुषः। 
विधीयमानमप्येतख्च भवेत् क्मसा(बं ?धनय ॥ 

अत्राज्चयक्षब्दो वासनापयीयो योगश्चाख्र एव प्रसिद्ध इति विरल्मयोगेन न श्चरिति 

्रत्यमकत्व दूषकताबीजम् । 

आआम्मोऽविष्रधर्पयुक्त प्राम्बम् । यथा - 
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राकाविभावरीकान्तसङ्कान्तद्युति ते शंखम् । 
तपनीयशिलाञ्लोमि कूटिभ हरते मनः ॥ 

शत्र करिरिति प्राम्यम्, भोणीनितम्बादिकमेोप्पनागरिकन् । इत्यत्र विनिगमकस्य 
वक्तमदाक्यत्वात् । भत्र वक्तरवेदश्ध्यं रसापकर्षश्च दूषकतानीजम् । 

नेयाथेम् - यद् ङढि-पयोजनाम्यां सक्षणयाऽपयुक्म् । यथा ~ 
वद्वैश्येचरणेः प्रातयुक्तं नभस्तलम् । 
कहमीररागारुणितं विष्णोर्वश्च इवाबभो ॥ 

वलञवेदध्य चरणैरम्बररलपादेरित्यर्थो नेयारथम् । दूषकृताबीजं तु कवेरव्युत्पतिसन्धानेन 
वेरखरापादकत्वम् । 

एवमा १० २३. १ [वाचकं सहेत विरहादबोधकम् । असमर्थेनासङेतः शक्षणिकेना- 
बोधकत्वमिति तयोनं प्रसङ्गः । यथा - 

अवन्ध्यकोपस विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः खयमेव देहिनः । 
अमर्षश्चुल्येन जनख जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ 

त्र जन्तुपदमदातरि प्रयुक्तम् , तत्र नामिषायकमिति । तदपि नं चारु, वादयानुपपत्या 
ङक्षणया सामान्यश्चन्दस्यादा तुस्व वि होषपरत्वसंभवात् । 

विरुद्धमतिङृद् - यत् ताद्य विषयीमूतार्थघीप्रतिबन्धकी मूतासभ्यार्थोपसखापकम् । भनु- 
न= परस्परं परति प्रतिबन्धकता । निहतार्थे विलग्न प्रतीतिरिति वी 

¦ । यथा - 
सुधाक्रकराकारविश्नारदविवे्टितः। 
अङ्कायेमित्रमेकोऽसौ तख कि वर्णयामहे ॥ 

अत्र काय जिना मित्रमिति विवक्षितम्, मकार्येषु मित्रमिति प्रतीतिः । 
श्रुतिकट समासगतं यथा - 

सा च दूरे ञुषाान्द्रतरक्षितविलोचन्प । 
बर्हिनिहादनारोऽयं ऋरुश सप्चुपामत; ॥ 

एवमन्यदपि बोध्यम् । 

अपास्य च्युतसंस्कारम समथ निरथ॑कम् । 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्या दोऽपि थन ॥ (म० ° ५२) 

न पुनः सर्वे एते पददोषाः, साका्वनानापदवृत्तयो यदा भवन्ति तदा वाक्यदोषाः 
इत्युच्यन्ते । यथा - कर । 

अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गम १ । 
आलिङ्गितः स दीर्घाक्षा कार्ताथ्यं रभते कदा १ ॥ 

एवमन्येऽप्युदादाय्योः । रा 
१ अप्नाम्बमः। ३ अवर्शकं चत् यद् चक्िविददादयोकमिल्येः । 
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सथ पदैकदेरो यथासं मवमुदाहरणम् - 
अलमतिचपरत्वात्र् खम्रमायोपमत्वात् 

परिणतिविरसत्वात् सङ्गमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतङृत्वस्तस्वमालोचयाम- 

स्तदपि न हरिणाक्षीं विश्मरत्यन्तरात्मा ॥ 
भत्र तात् इति कष्टम् । एवमन्यदपि ज्ञेयम् । 
अथ वाक्यमात्नरगामिदोषानाह - 

प्रतिङ्कलवणखुपहतषटुषविसर्ग विसन्धि ₹त्त्तम् । 
न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्षं समापपुनरात्तम् ॥ (म श ५३) 

अपदस्थपदसमासं विमतंपराथं प्रसिद्धिपरिहीनम् । 
( मू° का० ५४, उ० ) 

मभ्रपरक्रममक्रम १० २२.२ म भवन्मतयोगः वाक्यमेव तथा ॥ 
(मू° का ५५, १०) 

रसानुगुणस्वं वणीनां प्राचीनसंमतं वक्ष्यते, तद्विपरीतत्वं परतिक्रत्वम् । यथा 
रि- 

॥ अङ्ण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्टं कलकण्ठि माम् । 
कम्बुकण्ठ्याः; क्षणं कण्ठे डर कण्डारतिभुद्धर ॥ 

छत्र मधुरवर्णैत्वमुचितम् । एवं रोद्रादौ मसृणव्णाः प्रतिकूला इति मन्तव्यम् । 
इवं च न चारु । तत्तदरसेषु तत्तदुवर्णानामानुङट्यस्य प्रातिकूल्यस्य वा सवैरनमभ्युपगमलात् । 

उपहतम् - ओ( उः ›व्वं प्राप्तो ढप्तो वा विसर्गो यत्र तत् । यथा ~ 

धीरो विनीतो निपुणो निर्विकारो न॒पोऽत्र सः। 
यख भूत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धि्रभाविताः ॥ 

भत्र नेरन्त्थेणानेकखानोपहतविसगंत्वेनेव दृष कता । एवं उपहतेत्यादिचुःषु पतत्मकर 
च बन्धरोथिल्यापादकत्वमेव दूषकताबीजम् । 

सन्धेरवैरूप्यं विष्ेषः । 

राजन् ! विभास्ति भवतश्वरितानि वानि 
इन्दोदयतिं दधति यानि रसातेऽन्तः । 

धीदोबेके अतितते उचितानुग्त्ती 
आतन्वती विजयसंपदमेत्य भातः ॥ 

१ 'संकीणं गर्भितं परसिद्धिहते' इति सु. पु. । २ “करमममतपरा्यं चः इति सु. पु, पाडः। न 
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भत्र संहितां न करोमीति खेच्छया सषृदपि दोषः, प्रगृधादिहेतुके स्वसकृत् । 
हतषृततम् ~ जातयतिभन्गादिरसाननुगुणं च वृत्तम् । यथा - 

अमृतममृतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् । 

सङृदपि पुनर्म॑भ्यखः सन् रसान्तरविजनो 
वदतु यदिहान्यत् खादु खात् प्रियादशनच्छदात् ॥ 

अत्र हरिणीच्छन्दसि षष्ठे दरामे सप्तदरो यतिरुचिता । चतुर्थे तु पादे ्यदिशान्यत्ववु 
स्याद्, इति यतिभङ्गादश्रन्यम् । नन्वत्रहान्यशब्दयोः सन्धो "अन्तादि इत्यन्त 
भावाद् षा शब्दे यतियुक्तेव । तदुक्तम् - 

ूर्ान्तबत्खरः सन्धो चिदेव परादिवत् । 
एष्टव्यो यतिचिन्तायां यणादेशः परादिवत् ॥ इति ॥ 

प्रयोगोऽपि - 

स्ादसथानोपगतयमुनासङ्कमेनाभिरामा । 
इति । तसाशिन्त्यमेतत् । यथा वा- 

हा चेष! हा बुध! हा कविबन्धो ! विप्रसहस्रसमाश्रय ! देव ! । 
ुग्धविदग्धसभान्तररत ! छासि गतः क व्यं च तवेते ॥ 

हास्या १० २४. १ -व्यञ्जकमद्ुत्तम् । 
ल्यूनपद् यथा - 

त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयमङ्गपराश्चुखवेतसः । 
कमपराधलवं मम परयति त्यजसि मानिनि ! दासजनं यतः ॥ 

अत्रापराधरुवमपीति वाच्यम् । 

अधिकपदं यथा - 

इदमनुचितमक्रमश्च पुसां यदिह जराखपि मान्मथा विकाराः । 
यदपि चन कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनाबधि जीवितं रतं वा ॥ 

अत्र कृतमिति । कृतं प्रस्युत प्रक्रमभङ्गम।वहति । अत्राकाहवाविरहः सुट एव 
दूषकताबीजम् । 

कथितपदं मथा - 

अभिकरवरतस्पं कसिपितखापलीरा 
परिमिरननिमीरत्पाण्डिमा गण्डपाली । 

सुतनु ! कथय कख व्यञ्जयत्यञ्जसेव 
स्मरनरपतिलीरायोवराज्याभिषेकम् ॥ 



* काव्यन्रकात्शन्यम 

हे घुतनु † बरतनो ¡ तै तव गह (ण्ड)पाटी कस्म सरं चव भएपतिशसे कीकमराण्णपरि- 
मोगस्लत्र यौवराज्यं कुमारपदवी वक्षिन् अमिधकं स्बज्ञयति गोषवति । कथं नज्जतेव शीतर 
यस्तव भोक्ता तसे कामेन खराञ्यतिमागो श्वः । स एव कामस मन्यो यसे त्वत्सदशच 
रज्ञं भोगाय द्मित्य्थः । कीदशी गण्डपाली १ करतक्मेव तचयं सषय्या तत्र कलिता 
रचिता निद्राटीश यस्याः सा शोक्ेम कपोतले निहितेत्यर्थः । पुनः कीशी ? परिमिर- 
नेन परितो हस्वतरुस्यर्तेन मिमीकृषषाण्डिमा भस्तं गच्छन् गीरमाबो यखाः सा । करसंपर्केण 
डौरित्मोदयादिति मावः । करसङ्गेम पस्युः करस्पशै ऽयनक्ति । वल्पलापेब पत्युः तश्प- 
लोपम् । पाण्डिमात्यागेन पतिभमोगपरयुक्तबणौन्तरपा्िं च व्यनक्ति गम्यम् । ज्र ठीकेति 
पिष्टपेषणवव चमतकारित्वमेव दूषकताबीजम् । 

पस्करं यथा - 
कः कः कत्र न धधरायितधुरीषोरो पुरेच्करः 

कः कः कं कमलाकरं विकमरठं कत्तं करी नोद्यतः | 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्भूरयेयुयतः 

सिहीस्नेहविरासमद्धवसतिः पश्चाननो वत्तते ॥ 
कः कः शृकरो वराहः कुत्र न धुरेव् न सश्चरेत् अपि तु सर्वत्र | कीदशः? [प° २४. २] 

धुधुरायिता शब्दनिरोषवती या धुरी पोत्रं दयुकरयुखस्याम्रभागः तेन षोये भयङ्करः । पुरी 
वाद्भाण्डमिति केचित् । कः कः करी हस्ती, कं कमराकरं सरोवरं विकमरं कमराभाव- 
निशिष्ठं कर नोधतो नोक्तः £ अपि तु उधुक्त एव । के के अरण्यमहिषा बनमहिषा 
कानि च वनान्यरण्यानि नोन्मूरुप्रयुः £ अपि तु उन्भूरयेयुरेव । यतो हेतोः पश्चाननो 
सिंहः सिंद्यां खभायीयां यः सहः प्रेम तस यो विरसस्तेन बद्धा खलीकृता वसतिः सेव 
येन तादशो वैते तिष्ठति । अत्र शुकराद्यभिधने विकटानुप्रासः कृतः । स च सिंहामिधने 
पतितः । भशाक्तिसुचकत्वमेव चात्रापि दूषकताबीजम् । रसानुगुणस्वेन कचित् तर्पातो न 
दोष इत्यनित्यदोषोऽयम् । 

समापपुनराच्म् - यत्र ॒निरदोषणं समाप्तं जनितन्वियनोषं पुनरा ओशततं तद । 
वस्तुतस्तु विरोध्य सम॑ जनितास्वयनोधं अनु कर्मकोपादानं विना पुनरात्तं जावृततं 
यत्रेति मोध्यम् । यथा ~ 

क्रेङ्कार स्मरकाधुकसख सुरतक्रीडापिकीनां शमो 
शङ्कारो रतिमञ्जरीमधुरिदां टीकाचकोरीष्वनिः । 

तन्भ्याः कश्चलिकापसारणडजा्षेपस्सणतकङ्ण- 
क्षाणः प्रेम तनोतु गो नववयोखाखाय बेणुखनः । 

तन्व्याः $शाश्याः कश्चलिकापसारणाभे यो युजक्षेपः कान्तसख ॒दोरान्दोशनं तेन 
स्खडन् पतन् मत् ककण तस्व कणः शब्दो बः शुष्कं प्रेम प्रीक्तिं तनोतु निस्नारयवु । 
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कीदशः  सरका्युकस्य कम्द पैधनुषः, केङ्कारः शब्द विशेष इति रूपकम् । एवमग्रेऽपि । 
सुरतक्रीडा निधुवनलीखा सेव पिकी कोकिला तासां रवः कूजितम् , रतिरनुरक्तिः सेव मञ्जरी 
तस्या मधुलिहः षट्पदास्तेषां ङ्कारः कोखाहरुविशेषः, रीला क्रीडा सेव या चकोरी त्ब 
ध्वनिः कण्डनाद्ः, नवं नृतनं यद् वयो योवनं तस रस्म नृं तदथं वेणुखनो वंशष्वनि- 
रित्यर्थः । अत्र तनोतु व इति समाप्तमेव वाक्यं न च वय इत्या[ १ २५. १ दि विहोषणेन 
पुनङ्पात्तम् । नन्वत्र क्रयाकारकमावेनान्वयबोधे ज।ते पुनर्विरोषणान्वये निराकाङ्घास्वमेव 

दूषकताबीजं वाच्यम् । तत् तु न घटते । पुनर्विरोषणांरो तासयेसस्वेन तात्पयैविषयीभूतान्वय- 
बोघाजननेन तदूषरिताकाङ्ायाः सत्वात् , इति चेत्, साध्ववोचः । किन्त्वत्र तात्ययंभ्राहकं 
उत्कटं नासि, तद्रह विरम्बेनान्वयवोधविरुम्ब एव दूषकताबीजम् । यत्र तु तद् 
ग्राहकमस्ि तत्र नेदं वृषणम् । यथा नववयोखस्याय गीतं तथा तयेत्यसखय उक्कटता- 
मआहकसत्त्वात् । एवमन्यत्रापि बोध्यम् । 

अस्थानसखपदम् ~ अपदखपदं अयोग्यसखथानसयमित्यर्थः । तत्वं च यथाखितलखाथनुभावकष्वे 
सति खसाकाह्कुव्यवहितश्थानप्रयुक्ततम् । यथासितिः तयेवानुपूव्यी । तेन सद्धीर्णगल्मितादिषु 
न प्रसङ्गः । तेषु तयानुपूव्यो विवक्षिताथौनुभावकखामावात् । अत्र तु न तथेति । 
यथा - 

दयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकसय च नेत्रकोथुदी ॥ 

इत्यत्र त्वंशब्दादनन्तरं चकारो युक्तः । तदैव तस्याः समुच्धेयता स्यात् । इदमत्रावधेयम् - 
अद्धौन्तरेकवाचकं यत्र॒ द्वितीया्धगतेकवाचकरोषं प्रथमारद्धम्, तत् । तथा सद्धीणं यत्र 
वाक्यान्तरे वाक्यान्तरमनुप्रविश्चति तत् । तथा गढिमितं वाक्यस्य मध्ये वाक्यमनुप्रविश्चति 
तत् । तथाऽक्रमं यत्र यदुत्तरं यत्पदोपादानं युक्तं तदन्यत्र तदुपादानं तत् । एतानि चल्वारि 
जीर्णिरभ्युपगतानि दूषणानि भसिन् मखानख-पद एव अन्त्भूतानि । संकीर्णस द्विष्ट 
एवान्तम्।व इति नवीनाः । 

अखनखसमासं यथा - 

अद्यापि स्तनररदुगंविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
सथातु बाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः । 

प्रोयदूद्रतरभ्रसारितकरः कर्षत्यतो तत्क्षणात् 
फुष्टत्केरवकोश्च [१० २५. २.1 निस्सरदरिभ्रेणीडपाणं शी ॥ 

सतौ राशी चन्द्रः, तत्क्षणे तत्काटे, उक्फुष्ठद्धिकसमानं यत् कैरवं कुमुदं तस्य कोशो 
मध्यमागस्तसाननिःसरन्ती बहिर्यान्ती अलिश्रेणी अमरपद्धिरेव कृपाणी खङ्गा कर्षति 
माकवेति । कीदशः श्ीत्याह ~ सीमन्तिनीनां कामिनीनां दि वक्षसि भधापि खातुं एष 

कान भ्रर् ६ 
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मानः वाञ्छति । धिग् इति क्रोधादिव भखोदहितः आरक्तः । पुनः कीदशः १ ~ प्रोदयदृदीप्य- 
मानः दूरतरं प्रसारितो वितीर्णः करो हस्तो येन इत्यर्थः । अत्र कुद्धस्योक्तौ समासो न 
कृतः, कवेरुक्तो तु कृतः । 

अद्धा-तेतकवाचकं द्वितीयार्गतेकरोषं प्रथमाद्धम् । यथा- 
मसृणचरणपात गम्यतां भूः सदर्भा 

विरचय सिचयान्तं मिं धर्मः कठोरः 
तदिति जनकपुत्री रोचनेरश्चुपूणः 

पथि पथिकवधूभिः शिक्षिता वीक्षिता च ॥ 
भूः सदभा, तत् तसात् , रधु चरणप्रक्षेप यथा स्यात् तथा गम्यताम् | घमः आतपः 

कठोरः, तसाममूर्भिं मस्तके सि चयान्तं उत्तरीयान्तं वितरत( विरचय ९ देहि । इत्यनेन प्रकारेण 
पथि मागे पथिकवधूमिः पथिकखीभिः जनकपुत्री सीता शिक्षिता उपदेशं प्रपिता; 
अशरुपूर्णर्लोचनेवीक्षिता अवलोकिता चेलयर्थः । अत्र मूः सदी तन्मखणचरणपातं गम्यतामिति 
अन्वये अनासततिरेव दृषकताबीजम् । 

अभवन्मत दृष्टो योगो सम्बन्धो यत्र, तत् तथा । विवक्षितसम्बन्धबोधं प्रति खहूपायोग्य- 

मिति यावत् । तेन विधेयाविमर्ष८ खँ ›नातिव्या्तिः । तत्र रचनान्यथत्वेऽपि विवक्षित- 
सम्बन्धोपपततेः । तत्र वैमक्तिकोऽन्वयो भवयेव । अत्र तु सोऽपि नेति विरोषाच । यथा - 

जङ्काकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसराटीकरालः 
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसरुयोमञ्चमञ्जीरमेङ्कः । 

भत्तमेत्तानुकारे जयति निजतनुखच्छरावण्यवापी 
सम्भूताम्भोजज्लोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः | [ १० २९. १] 

भवान्याः पार्वत्याः दण्डपादः, प्रसद्योद्धींकृतः पादो दण्डपादोऽभिषीयतः इदयुक्तरक्षणो 

जयति । कीदशः १ ज्।काण्ड एव॒ उरुः अतिशयितो नारो यत्र, नखकिरणद्पा सन्ती 
केसराणां आरी परम्परा तया कराखो दन्तुरः, प्रत्यम्रं नूतनं यदलक्तकं तस आमा कान्ति 
सतस्य प्रसरो विस्तारः स एव किल्यो यत्र, मञ्जु मनोहरं यन्मज्ञीरं तदेव भृङ्गो यत्र, 
भयुर्महेश्वरस्य यत् नृत्तं तस्यानुकरणे । पुनः कीदशः £ निजा खकीया या तनुः पार्वतीश्षरीरं 
तदेव या खच्छा निर्मला लवण्यवापी सैन्दयदीर्धिका ततः संभूतं यदम्भोजं कमं तख 
शोभां सोन्दयं दधत् । अभिनवो नूतनः इत्यथः । अत्र॒ दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते 
भवानीसम्बन्धिनी तु विवक्षिता निजखातमादिशब्दानां पधानक्रियानितान्वयिखग्युस्पत्तेः । 

इद् न ज्यायः । काव्याक)ग्यस।धारणस्य।ख काव्ये विश्िष्योक्कीचैनस्यन्याय्यत्वात् । 
अनमिहितवाच्यं तत् , अवरयवाच्यमनुक्तं यत्र । 

त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराख्युखचेतसः । 
कमपराधटवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि ! दासजर्न यतः ॥ 
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इदमपि न साधु । न्युनपद एवास्यान्तमोवात् । न च न्यूनपदं पदधघटितम् , अनभिरितवाच्यं 
तु चोतकशब्दधरितमिति अनयोर्भेदो वक्तव्य इति वाच्यम् । यत एतादि यत्किञ्चिद् 
मेदकल्पने दोषाणामानन्य स्यात् । 

गर्भितं यत्र वाक्यान्तरमध्ये वाक्यरान्तरमनुप्रविचति - 

परापवादनिरते्द जनेः सह सङ्गतिः । 
वदामि भवतस न विधेया कदाचन ॥ 

अत्न तृतीयपादो बाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः । अयं न प्रथक्, अग्थानख एवान्तभीवात् । 
प्रसिद्धिपरिदीनं प्रसिद्धादन्यत्र प्रयुक्तम् । प्रसिद्धिपरिदीनं यथा- 

महाप्रलयमारुतश्चुभितपुष्करायत्तक- 
परचण्डधनगाज्जतप्रतिरा( रुता )नुकारी बहुः । 

रवः भ्रवणभेरवः खगितरोदसीकन्द्रः [१० २९. २] 
कुतोऽ समरोदधेरयमभूतपूर्वः पुरः ॥ 

अद समरोदधेः सङ्कामसमुद्रात् पुरः अग्रप्रदेरो रवः शब्दः मुहुवीरं वारं कुतो हेतोरवर्तत 
इति रोषः । कीदशः £ महःप्रसख्याय यो मारुतः पवनः स महाप्रसग्रमारतः, तेन क्षुभितः 
इतस्ततः प्ररितः, पुष्करावत्तेकः पुष्करावर्तसञ्ज्ञकः प्रचण्डः प्रोढो यो घनो मेवस्तस्य यद् 
गर्जितं शड्दविशोषस्तसख यत् प्रतिरुतं प्रतिष्वनिसदनुकारी तत्सदृशः । श्रवणयोः श्रोत्रयोरभैरवः 
कटुः । खगितः पूणः रोदसी चवामूम्ारन्तरं मध्यं तदेव कन्दरा येन सः । अभूत- 
पूर्वः पूर्वै अजात इव्यर्थः । अत्र रवो मण्डूकादिष्वनिषु प्रसिद्धः । न तुक्तरूपे सिंहनदे । 

ममः प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र । यथा - 

नाथे निज्ञाया नियते्नियोगादस्त गते हन्त निशापि याता । 
ङलाङ्गनानां हि दश्ानुरूप नातःपरं भद्रतरं समस्ति ॥ 

अत्र गतेति प्रक्रान्ते यातेति करते प्रक्रमो ममः । गता निरापीति तु युक्तम् । ननु 
कथितपदस्य दुष्टस्वाभिधानात् कथमेकस्य पदस्य द्विःप्रयोग इति चेद् , उच्यते - उदेश्य- 
प्रतिनिरदैश्यग्यतिरिक्त एव विषये पएक्रप्रयोगसख निषेधात् । प्रद्युत तादृशि विषमे तथव 
पदस्य सर्वनान्नो वा प्रयोगं विना दोषः । तथा हि - 

उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । 
संपत्तौ च विपत्तो च महतामेकरूपता ॥ 

अत्र रक्त एवेति यदि क्रियते तदा परदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थः अ्थान्तरतयेव 

भासमानो नेकरूप्यमावहति । ननु पयोयवन्द्ानां शक्यतावच्छरेदकक्नियमात् 
कथमन्यत्वेन प्रतीतिरिति चेत् , उच्यते ~ यन्मते श्ाठ्दवोधे राब्यो भासते तन्मते रक्तादि- 

शब्दान्तरख भानात् एेकरूप्यासंभवात्, इदमपि न । शाब्दबोधे शब्दभाननैयत्याभावादिति 
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चेन । असाच्छ्दादयमर्थो बोद्धव्य इति शब्दस्य शक्तिग्रह निषयत्वेन विरोषणप्वाथेवत् 
पदस्याप्युपा १० २५. १ [सतिः । पदान्तरोपादाने च तदुपसित्या प्रतीत्यन्यथत्वं 
स्फुटमेव । तदुक्तम् - 

^“ सोऽसि प्रत्ययो छोके यत्र शब्दो न भासते ॥ इति । 
मञ्मप्रक्रमोऽपि न प्रथक्, एतस्यानुचितार्थं एवान्तभीवात् । 
सक्रमः-न विद्यमानः क्रमो यत्र । यदुत्तरं यत्पदोपादानं युक्तं तदुत्तरं न तस्पदोप- 

दानमिव्यर्थः । 

हयं गतं संप्रति श्रोचनीयतां समागमप्रार्थनया कषाङिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतः स्वमसख लोकख च नेत्रकोभदी ॥ 

इत्यत्र तवंशब्दादनन्तरं चकारो युक्तस्तदेव॑तस्याः सयुचधेयता प्रतीतिः । अयमपि न 
प्रथक्, अपदखपदमध्येऽन्तमौवात् । 

मतः ~ प्रहृतविरुद्धः परार्था यत्र, प्रृतरसविरुद्धरसव्यञ्चकत्वमिव्यर्थः । रस- 
विरोष्स्वु - 

जेयो शङ्कार-बीभत्सो तथा बीर-मयानक्नो । 
रोद्राद्धती तथा हाख-करुणो वेरिणो मिथः ॥ इति । 

उद्या - 

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद् रुधिरचन्दनोक्िता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ 

सा निशाचरी ताडक्रा जीवितेशस्य यमस्य, पक्ष प्रियतमस्य, वसतिं गृहं जगाम गतवती । 
कीदशी ? रामो दाशरथिः स एव यो मन्मथो मनोमथनः, पक्षे कन्दप्पैः, तस्य शरेण वाणेन, 
हृदये वक्षसि ताडिता कृतप्रहारा । दुःसहेन तीत्रेण, गन्धवद् गन्धयुक्तं यद् रुधिरचन्दनम् , 
रुधिरं रक्तमेव चन्दनम् , पक्षि रक्त चन्दनम् , तेनोक्षिता सिक्ता । राम्षरसम्बन्धेन पापक्षयाश्च 
रुधिरस्य गन्धवत्त्वमिति भावः । अत्र प्रकृतो बीभत्सो रसः । तद्धिरुद्रख शृज्गारस्य व्यज्ञकोऽ- 
परोऽर्थः । दूषकताबीजं तु शृक्षाररसव्यज्ञकेयदि बीभत्सः परत्यायनीयः सात्, तदा कर्थ 
तस्य परिपुष्टिरिति ध्येयम् । एतस्यानुचितार्थता व्यक्तेवेति अनुचिता एवान्तमाबः । 

अथाथेदोषानाह - 

अ्थोऽपुष्टः कणो उ्याहतपुनरकरूदुष्क्रमग्रास्याः ॥ (मू क° ५५,३० ) 
सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविर्[ प° २५. २ 1 । 
अनबीक्रतः सनियमानिवमविशेषोऽविशोषपरिधसः ॥ (म् का ५६) 
साकाङ्घोऽपद सुक्तः सहचरा भल्ः पकाितविरुद्धः । 
धिष्पनुबावायुक्तस्त्यक्तपुनः खीक्रूतोऽछरीलः ॥ (मू क ५७) 
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इयेते प्राचीमैर्थदोषाः कथितासि उक्तेषु शब्ददोपेष्वन्तमैवन्तीति न प्रथक् 
प्रतिपादिताहः । 

तथा हि ~ पुष्टं पोषणसुकर्षः, पश्चा्नना समासः । तथा च प्रकृतवाक्योदेश्वोत्कषो- 
हेतुरूपस्यापुष्टा्थस्य । एवं पुनरुक्तस्य च॒ अधथिक्रपदेः निरर्थके वान्तभावः । तथा कृष्टस्य 
्किेऽन्तभावः । एवं स्तुत्वा निन्दित्वा वा पुनरन्यथाकृतरूपस्य व्याहतस्य, तथा दुंष्करम- 
म्म्याप्रसिद्धिवि्चीविरुद्धापदमुक्ताश्टीरानाम् । एवं एकसमभिव्याहारनिर्दिष्टोत्तममध्यमा- 
धमरूपस्य सह चरभिन्नस्य, तथा विधेयविरोध्यनुवादरूपस्यानुवादायुक्छस्य, तथा प्रका- 

श्ितविरुद्धस्यानुचिता्थं एवान्तभौवः । तथा सन्दिग्धस्य सन्दिग्ब पएवान्तमीवः । 
एवमेकभज्गिनिर्दिष्टानेकार्थूपमनवीक्रतत्वमपि न दोषः, किन्तु गुणाभावः । उक्तिवेचिच्या- 
त्मकमाधुयस्य नवीङृतत्वखूषगुणस्य वक्षयमाणलात् । ततोऽनवीकृते गुणाभावादेव रसापकषै- 
कत्वम् । एवं निरहेतुनियमपरि दृत विरोषपरिवृत्तसाकाह्णां न्युनपद एवान्तभीवः । तथाऽनि- 
यमपरिवृत्तस्याधिकषदे, तथा विध्ययुक्तस्य विधेया विमर्ष), तथा व्यक्तपुनःखीङ्ृतस्य समाप्त- 
पुनरावृत्तेऽन्तभीवः । नन्वेवमपि अधिकपदादीनां निरर्थकेऽन्तमौवः स्यात्, इति चेद्, 
भवतु नाम कानो हानिः । उक्तमेव प्राग् ~ यद् वाच्यावचनं अवाच्यवचनमेव दोषद्वयम् , 
अन्यत् सवं तयोः प्रपञ्च इति । 

अथ प्राचीनोक्तपुष्टादीनां उदाहरणानि रिख्यन्ते । अत्रापुष्टः पृष्टिमि्ः । पुष्टतं च 
विवक्षितार्थवाघहेत्वनुपादानकलम् । तद्विरहश्वाप्रयो जनकत्वात् प्रयोजकेऽथरभ्यत्वात् । ् ंसि- 
करुताऽपि [१० २८. १ ] अतिविततस्वादयोऽनुपादनिऽपि प्रतीयमानमभथ न बाधन्त दव्युक्तम् , 
न तप्रयोजक एवेति । 

अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिगुक्तविभ्रमानन्दः । 
मरुदुष्टासितसोरभकमलाकरहासङृद् रविजेयति ॥ 

रविर्भगवान् भास्करो जयति । कीदशः ? अतिविततं अतिविस्तीण यद् गगनमाकराच्ं तत्र 
या सरणिर्वत्मं तत्र यस्पसरणं सश्चरण तेन परिमुक्तः परित्यक्तो विश्रमानन्दो विश्रामसुर्खं 
यनेत्य्थः । मरता वायुना उछ्छासितमभिव्यक्तं सौरभं यस्य तादशं यत् कमं तस्याव 
समूहः तस्या हास्ञ्रत् विक्रासरकरचत्यर्थः । अत्रातिविततत्वादयोऽथौ अपुष्टाः । नन्विदमधि- 
कपदत्वं पुनरुक्तत्वं वा स्यात् इति चेत्, उच्यते - नायमयिकरः । तस्यं च अन्वयप्रतियो- 
गिस्वात् भवति । प्रकृते तदभावात् । शनब्दोपखिते पुनः शब्दानुपादानान्न पुनरुक्तः । अर्थपुन- 
रुक्तिशापुष्टाथं एवेतिभावः । केचित् तु - पोषण पुष्टमुपकारः पश्चान्नन। बहुत्रीहिः । प्रहृत- 
वाक्यार्थोर्कषो रेतुरपुष्ट; । अति विततेति - अत्र हि रविभयतीति रवेररकषः प्रधानवाक्या्थः । 

। प्रकृतब।क्ये उदेश्यो यः उक्कर्वस्तस्य यः हेतुः भैः स भवुष्टश्ैः। २ स्तुष्वा निन्दष्वावा 

पुमरन्यथाकरण व्याहतत्वम् । ३ अयुक्तः कमो दुःक्रम इव्यथः । ४ श्रसिद्िविदद्धो षिच्याविर्दश्चेति 
इयम् ।' मूराद्े एताः सर्वाः रिष्पण्यः। 
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न खलु निम्तीणैपथसश्चरणं श्रमहेतुः । भेन ॒तत्सच््रेऽपि श्रमत्यागे उक्कषेदेतुः खात् । 

वितनपदेन दीरभ-वामिधरानेऽपि रथाख्ययानेन सश्चरणान्न श्रमप्रतीति; । एतेन अतिविततत्वा- 

दय इत्यत्र अतद्ुणमं विज्ञानव्हुत्रीहिणा तत् परिहृ मरदुह्छासितेत्यादिग्रहणमिति केनचिद् 

-यदुक्तं ततनिरलम् । तस्यपुष्ा्थसय दर्दितलात् । यत् तु मरुदु्ठासितेवयादिविरुद् हासपूर 

सौरभगोगादिति, तन्न । समक्रालस्वस् विवरक्षिततात् । अत्रान्वयबोधानन्तरं पदजीवात्वनु- 

सन्धानदश्ायां एषामनुपकारिखग्रहः इति प्रतीत्याऽनुप्पस्याथेदोषता प्रतीत्यनुपपत्तावेव 

शब्ददोषतेति विभागः । 

कष्ट इत्यस्य दुखह [१०२८. २] इत्यथः । आसस्यादिसच्त्रेऽपि विरम्बितमतीतिकर्त 

तत्त्वम् । 
सदा मध्ये यासामियममृतनिखन्दसरसा 

सरखस्युदामा वहति बहुमागां परिमलम् । 
प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महतां 

महाकाग्यव्योभनि स्फुरत्रित) मधुरा यान्तु रुचयः ॥ 

अस्यार्थः - अमृतं सुधाजकं च, रसो माधुभ॒शरृङ्गारादिश्च, सरखती वाणी नदी च, 

मामो रीतिः पन्था च, परिमलं चमत्कारं खं च, प्रसादं सुव्यक्तं खच्छकान्तिश्च, घनो 

निबिडो मेघश्च, परिचिताः अव्यन्ताभ्यसताः सम्बद्धाश्च; रुचयः अभिसन्धयः कान्तयश्च, 

महतां कवीनां आदित्यानां च, तेषां च द्वादशषसवात् । अत्रार्थप्रतीतिर्विलम्बेनेति युक्त 

कृटेऽन्तमीवः । निन्दिखा पुरस्य वा तदन्यथाकरणवि शिष्टाहतिरव्याहतत्वं न चास्यानु- 

वितार्थता । तत्र पडुकुविन्दादिषदेः खार्थोपितिदश्चायामेवोपक्छोक्यमानख्य तिरस्कारा- 

वगमः । अत्र तु चन्द्िकापदस्य तदर्थेखय तु अनुसन्धानादेव न तिरस्क।रोऽवगम्यते, किन्तु 

वाक्याथबोधानन्तरं नवेन्दुकखदयोऽय प्रतीदयथंपयारोचनैनेति भेदात् । यथा- 

जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्येवान्ये मनो मदयन्ति ये । 

मम तु यदियं जा(या)ता रोके विरोचनचन्दिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव मदोत्सवः ॥ 

जगति संसारे ते ते प्रसिद्धा मावाः पदार्था; नवेन्दुकलादयोऽन्ये सन्त्येव वचैन्त एव । 
ते के ? इत्याह -ये मनोऽन्तःकरणं मदयन्ति आनन्दयन्ति । कीदशाः £ प्रकृतिमधुराः 

खभावयघुन्दराः । मम तु यद् इयं मारुती नयनविषयं नेत्रगोचरतां याता प्राप्ता जन्मन्य- 

सिन्, मम स एवैको महोत्सवो नान्यः । कीदरी £ विरोचनयोर्नेत्रयोश्वन्द्रिका चन्द्र 
उ्योत्लवयथैः । इत्यत्र नवेन्दुकलयदयो यं प्रति पदपदाभायाः स एव चन्दिकालसुर्कषोथेभारोपयंति 
इति व्याहतत्वमितीदमप्यनुचिताथः । 
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पुनरुक्तः शब्देनैव १० २९, १ [नुगतः, पुनः शब्देनोच्यते अर्थपुनरुक्तस्यापुष्टार्थतवात् । 
छत्र प्रयोजनं विनेत्यपि विरोषणं देयम् । अत एव क्णावतसादिषु प्रयोजनं विनेय 
भावान्न पोनरुक्तयम् । स चायं द्विविधः पदा्थवाक्यार्थमेदात् । तत्राचमुद्राहरति ~ 
'कृतमनुमत'मित्यादि । अग्जुनाज्जनेति भवद्धिरिति चोक्ते, सभीमकिरीरिनामिदयुक्ते 
किरीरिपदा्थेैः पुनश्क्तः । अज्जुनाञ्युनसात्यके सात्यकेद्युपक्रमणपितुवधामर्षितस्या 
शत्थान्नः उक्तिरियम् । कतुरनुमन्तृद्र्णां उत्तरोत्तरापराधस लधवेन क्रमादुषन्यासः । 
तत्र कत्तीऽञ्जुनः, अनुमन्ता सात्यकिः, अन्ये द्रष्टारः । तत्राययोबैरवदुदरेषेण तत्र 
काब्दबुद्धिः, अन्येषां बुद्धियतेव । अत एव एतेषां शास्तिप्रदरोनाय बुद्धि्- 
परामप॑(दी)कयसद वक्कृतयदानुकर्षः । एतेन संबोभ्ययोरबहत्वे रित्यादिषु बहुवचनमनुपपन्न- 

मिति निरस्तम् । सम्बोध्यानां बहुत्वस्य दरिततवात् । अत्र॒ भवद्धिरित्यत्र सम्भोध्योपथि्ति 
विना भवत्पदप्रयोगानुपपत्तः । तस्य संमोध्यासमवा चितात् । करिरीरिपदार्थोऽज्॑न एव । अथः 
चूणकपदाभ्यां सदे वान्वयनोधकते शाब्दबोधरसमय एव पौनहत्तयभावात्ार्थरोषतेति चेत्, न । 
पयीयशचब्दोपनीतेष्वर्थेषु आपाततोऽन्यस्वेन भानान्न पुनरुक्ततावभासः । समानपत्व एव 
एकत्वभानादिययुक्तत्वात् । वस्तुतो नैष साधीयान् दोषः । तथा दहि ~ करुद्धस उक्तावनुक्त- 
विसरणद्वारा कोधप्रज्वलनया पौनरक्त्यखय गुणात् । न च सम्बोध्यविस्मरतौ भवच्छब्द- 
प्रयोगानुपपत्चिरिति वाच्यम् । भवतेः शतृडा भवसदेन उदायुधैः सद्वि” दवयर्थस्य विव- 
क्षणात् । यद्रा, स्मीमेत्यादावेव विसरणीत् | 

द्वितीयमाह - 
अच्रज्वालावलीदप्रतिबलजलपेरन्तरोवायेमाणे 

सेनानाथे सितेऽसिन् मम पितरि गुरो सर्वधन्वीश्वराणाम् । 
कर्णारं संभ्रमेण व्रज कृप समरं यश्च हार्दिक्य ! शङ्कं [१ २९. २। 

ताते चापद्वितीये बहति रणधुरं को भयस्यावकादः ॥ 
मम पितरि मजनके, सर्वधन्वीश्वराणां सर्ववीराणाम् , अध्यापक्रऽसिन् प्रसिद्धे सेनानाथे 

स्थिते सति, हे कणे ! सम्भ्रमेण त्रासेन अरं व्यर्थम् । हे कृप | समरं सद्धाम व्रज गच्छ । 

हे हार्दिक्य कृतवर्मन् । शङ्कां त्यज । मम पितरि, कीदरो ? अस्रञ्वाख्या जवओीदढ आवा दितं 
यत् प्रतिबर प्रतिपक्षसेन्यं स तदेव जरुधिः समुद्रः तय्यान्तरमध्ये ओं बीयमाणे कडवानरय- 
माने, चप एव द्वितीयः सहायो यस्येतादश्े ताते पितरि, रणधुरं सङ्खामभारं वहति 
धारयति सति, भयस्य त्रासख कः अवकादयोऽवसरः ए इत्यथः । अत्र कणीरं संभ्रमेणेव्युक्तो 
को भयस्यावकाशच इति चतुर्थः पादः पुनरुक्तः । अत्रापि पूर्ववद् दोपोद्धारः । भत्र न 
केवर पदार्थे वाक्यार्थं वा पोनर्क्त्यम् , पदेकदेशार्थेऽपि तत्संनवात् । यथा, तदीयमातङ्गवटा' 
इत्यादो युक्ताथौन्त्गतषष्टयर्थेन तद्धितार्थस सम्बन्धस्य पौनस्कत्यात् । 

दुष्करमेति ~ दुष्टः अनुचितो खोकविरुद्धः श्चाख्विरुद्धो वा करमो यत्रे्यर्थः । तमुदाहरति - 
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भूपाररल निर्दैन्यप्रदानप्रथितोत्सव ! । 
विभ्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं बा मदारसम् ॥ 

हे भूपाङ प्रथिधीपाल } करणे सङ्घामे 2, निर्गतं दूरीभूते दैन्यं यस्य स तथा । प्रदानेन 
प्रकृष्टवितरणिन प्रथितो वि सतीः उत्सवः आनन्दो यस्य स तथा । तस्य सम्बोधनं हे।मे 
मष्चं तुरङ्ग अश्वं मदेनारसं मन्थरं मातङ्गं हस्तिनं वा विश्राणय देहीत्य्थः । भत्र मातङ्गस्य 
बहुमोल्यतवेन प्र निर्देशः उचितः ~ इतीदमप्यनुचितार्थ[ मू ] । यत्र दस्तीनामेव सुरुमलवं 
तत्र नेदमुदाक्रणमिति मन्तव्यम् । 

म्ाम्यो मामसंभवोऽविदग्ोक्तिपतिपन्नः खरिरंसादिः । तदुक्तम् - 

स ग्राम्यः खरिरंसादिः पामरर्यत्र कथ्यते । 
वेदग््यवक्रिमवरं हित्वैव वनितादिषु ॥ 

यथा- 

खपिति यावदर्यं निकटे जनः, खपिमि तावदहं किमपेति ते । 
तदयि ! साम्प्रतमाहर कूर, स्वरितमूरु {१० २०. १ ] युद श्वय ङितम् ॥ 

अयं जनो निकटे संनिधाने यावत् खपिति निद्राति तावदहमपि खपिमि निद्रामि। ते 
तव कि अपेति गच्छति । तत् तसात्, अयीति स्पसम्बोधनम्, कृप्परं कफोणिं आहर 
सङ्कोचय । साम्प्रतं इदानीं कुश्चितं वक्रं ऊरु उदश्चय ऋजुतां नय । स्वरितं सीघ्रमित्यथेः। 
कूर्परः कफोणिः । अत्र रसविच्छेद्ः सदृदगरहदयवैरस्यं वा दूषकताबीजम् । अत्राथस्येव 
रम्यता न शब्दस प्रकरणाद्यभावात् । इदमप्यनुचितार्थम् । 

सन्दिह्यमानोऽ्थः सन्दिग्धः । (मात्सयेषुत्सर्यैणत्यादि । सत्र प्रकरणाचमवि संदेहः, 
वक्तुः प्रहान्तत्वे ृङ्खरिस्वे वा निशिते निश्चय एव । 

जनुपा्तदेतुकोऽर्था निर्हतुः । 

गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि' 
प्रभावाद् यस्ाभून्न खलु तव किन्न विषयः । 

परिव्यक्त तेन त्वमसि सुतयोकान्न तु भयात् 
विमोश््ये शक्ल † त्वामहमपि यतः खस्ि भवते ॥ 

येन द्रोणेन गृहीतं खीङ्ृतं आसीः, परिभवभयाननोज्द्वितमसि न व्यक्तमसिः । यस्य द्रोणस्य 

प्रमावात् प्रतापात् › तव कथन्न विष्रयोऽभूदिति न, अपि तु सर्वोऽपि त्वद्विषये जातं 
इत्यथः । द्रोणेन स्वं सुतसोकान्मरणजनेतविङ्कवात् परिप्यक्तमसि, न तु भयात् त्रासात्। 

१ "शशिनो क्षतमसी"लयपि पाठो दश्यते । २ "भनुकितमपि ब्राह्मणानां शच्चग्रहणानधिकाराव् 
इल्यः । ̀ इति रिण्पणी । 
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हे शक्ल! त्वां भवन्तं अहमपि विमोक्षय त्यजामि । यतोऽतो भवते खसि कस्याणमस्त्वितय्थः । 
भत्र द्वितीयशद्ञमोचने हेतुर्नोपात्तः । ननु हेतवाकाङ्कायां वाक्यपयैवसाने कथमयम्थेदोषः 
इति चेत्, न । पितृकठकशखत्यागस्य हेतुत्वेनेवान्वयात् पिवृकृतकममेणः पुत्रेणाचरणीयत्वात् 
जह्मणानुचितशकग्रहणस्येव । हत्थमपर्यवतिते वाक्यार्थेऽनन्तरं मप पित्रा मम चोकेन 
परित्यक्ते मयाऽपि पितृरोकेन त्यक्तग्यमिति पिवृशोकस्य हेुत्वमाकांक्षितं तदनुपादाने 
निर्हेतुत्वम् । एतस्य न्युनपद एवान्तमौवः । 

प्रसिद्धिविश्द्धं तत् यथाप्रसिद्धं॑तद्धि( १ २०.२ ¡रुद्धमिव्य्थः । उदाहरणं उ पूर्वमेव 
प्रसिद्धिपरिदीने दत्त भहाप्रख्य'" इत्यादि तदेव मन्तव्यम् । भत्र रवः सिंहनादादेरनु- 
चितः । इदमप्यनुचितार्थम् । 

विचा शालम्, तद्िरदं यथा- 
सदा स्रात्वा निक्चीथिन्यां सकटं वासरं बुधः । 
नानाविधानि श्चाक्लाणि व्याचष्टे च श्रुणोति च ॥ 

शत्र अरहोपरागादिकं विना रात्रो सानं धर्मशाख्े निषिद्धमितीदमप्यनुचितार्थम् । 
भश्गयन्तरेण यन्नवत्वं न प्रापितं एकभङ्गीनिरदिंष्टाने कार्थष्वमिति यावत्, तदनवीकरृतत्वम् । 

अनवीङृतत्वमुदाहरति - 

प्राप्ताः भियः कामदुघास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् । 
सन्तर्पिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं करपं सितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥ 

भियो धनशूपाः प्राप्तास्तत्तावता किम् १ न किमपीत्यथेः । श्रियः कीदश्यः ? सकलका- 
मदुघाः समसतेच्छाविषयदाभ्यः । विद्विषां शत्रणां शिरसि मस्तके पदं चरणरूपं दत्तं खापितं 
ततः किम् ? तावता न किमपीत्यथंः । एवमम्रेऽपि योज्यम् । अत्र ततः किमिति न 
नवीकृतम् । ततः किमियतो भन्रयन्तराभावात् । सयमपि गुणाभाव एव, न दोषः । न चत्र 
कथिततपदत्वमेवेति वाच्यम् । पयायान्तरप्रयोगेऽपि भब्येकरूपतायामसाङ्क्यीत् । न च 
 तथाप्यनेन कथितपदत्वान्यथासिद्धिरिति वाच्यम् । सत्यप्य्थमेद तापे पदेकल्वदोषादर्थैक्य- 
प्रतिपादकस्य कथितपदस दोषकताबीजस्य मेदात् । पिष्टपेषणन्यायेनाशक्तिसूचनेन सद~ 
योद्धेगो दषकताबीजम् । 

नियमादिमिश्वतुर्मिः परिवृत्तपदान्वयात् नियमपरिवृत्तादिचतुष्टयं रभ्यते । तैश्चतुर्भिः 
सहितः अनवीकङृतः इति सनियमानियमविहोषाविङहोषपरिवृत्तः । यद्वा नियमसहितो 
नियमादिस्तत्परिवृत्त इत्यर्थः । यद्रा नियमानियमाभ्यां सहितौ विरोष विशेषो तत्परिग्रच 
इति । केचित् तु सनियमपरिशृत एव दोषः । तत्र॒ सनियमपरिवृ्तः-सनियम [ प. ३१.१ ]- 
त््ेन वाच्यः मनिमयस्वेनोच्यते इत्यथम।हु; । नियमपरिवृत्तो दुष्ट इति मते तु नियमस्य 
छ्ज्दादप्रतिपत्तिः-नियमपरिवृत्तः । यथा - 

` 9 ^भद्रतिपस्िः भशागस् ।› दि०। 
कार् प्रण ४ 

पवधजपामण्कणय 



५. काठ्वप्का्दाखन्डन 

यत्रासुद्धिसखिता्थमेब लिखितं निर्माणमेतव् विधे- 
रुत्कर्षप्रतियोगिकरपनमपि न्यक्तारकोटिः परा । 

याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरुछङ्कय यत्सम्पद- 
त्तस्ाभासमणीडतारमसु मणेरस्मत्वमेवोचितम् ॥ 

यत्र॒ यस्मिन् मणौ विधातुरेतज्निमौणसुसखादनं अनिर्वैचनीयप्रयोजनमेवं र्खिवम् । 

एतस्मादयमपिक इति प्रशसाऽपि यस्य धिक्कारायते । यस्य सम्पदः प्राणिनां मनोरथगोचरापि 
नं छायामात्रमणीङृतादमयु आमासमात्रेण । अभमणय एव मणीह्ृता ये अश्मानो हषद स्तेषु 
तस्य मणेरद्मष्वमेवोचितं इति नियमत्वं वाच्यम् । तथाङ्ृते गुणान्तरम्यवच्छेदेन निन्दाति- 
कायप्रतीतेः । प्राङृतमणिगणनायां चिन्तामणिगणनमनुचितमिव्यर्थः । एतस्य ॒न्यूनपद 
-एवान्तमावः । 

अविवक्षितनियमस्य शठेन प्रतिपादनमनियमपरिवृत्तः । यथा - 

वक्त्राम्भोजे सरखत्यधिवस्षति सदा शोण एवाधरश्त 
बाहुः काङटसयवीयस्मृतिकरणपदुदक्षिणस्ते सथुद्रः । 

वाहिन्यः पाश्वमेताः क्षणमपि भवतो नेव युश्चत्यभीक्ष्णं 
खच्छेऽन्त्मानसेऽसिन् कथमवनिपते ! तेऽम्बुपानाभिलाष्; ॥ 

अस्वा्थः-सरखती भारती; नदीमेदश्च | शोणो रक्तो नदश । सारर्यात् सेतुबन्धे 
दरीनाश्च काकुटख्यवीयेसरणम् । दक्षिणः सम्येतरः, दिग्विरोषश्च । समुद्रो द्रां भङ्कलीयकं 
तत्सहितः, जकनिपिश्च । वाहिन्यः सेनाः, नश्च । मानसे मनसि, सरसि च । भत्र शोष 

एवेति निममो न वाच्यः । पिपासोनेवन्तरग्यवच्छेदस्या विवक्षितात् । ननु अस्याधिकष्द् 
एबान्तमौव इति चेत् न । यत्र सोऽ्थः तद्यतिरेकेणापि प्राप्यते तत्राधिकरपदत्वस् । अत्र तेन 
न प्राप्यते किन्तवन्येन अविवक्षितश्च भवति तत्रायम् । वस्तुतस्तु अतिरिक्त परमाणभावा* 
द्धिकपदस्मव मेदः । 

` प्राप्तस्य ( प. ३१.२९] विशेषस्य पुनरापादनं विशेषपरिषतः । यथा~ 

इयामां इयामलिमानमानयत भोः सान्दर्मषीकूचैकैः 
तशवं मभ्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां शरियम । 

अन्दर चुर्णयत क्षणाश्च कणशः कृत्वा शिरापडुके 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश्च दिश्स्तदक्तरयुद्राङ्कखिताः॥ 

द्यामां अन्धक।रिणीं रात्रिं इ्यामलिमानं इयामतां आनयत संपादयत । भोरिति सम्बौ- 
धने । केरित्याह - सान्दैनिबिडेर्मषीकूभकेः मपीक्षोदेः । मषीयुक्तं कृर्यकं चित्रकररेखिनी । 
मन्रमागमादिशाोक्तम् । तत्र शाक्ञं वेधकादि । तदुक्तभरयोगस्तदुक्तमेषजादिकरणम् । 
तत् कृत्वा शवेतोत्यलानां श्वेतकमरनां श्रियं कान्ति हरत । शिडापडके प्रषाण्हृकोषरि 



ससन उन्संशलं भे 

हत्वी चन्द्रं चन्द्रमसं कणश्चः वु्णयतः येनाहं दश्च दिशः दिग ककं दर्मबस्लेकवितुं क्षमे 
सम्नेमि । कीरयो दश्च दिशः? तद्वक्त्रमेव सुद्राचिहं तय।ऽङ्किताश्िहिता इत्यथः) 
क्यममपदोपादाने कृते योग-रूरिम्यां इयामत्वं प्राप्तमेव । तत्र इयामकिम।ऽऽपादनं व्यर्थम् 1 
त्र उयोख्ञामिति श्यामाविशेषो वैच्यः। एतस्य न्यूनपद एवान्तर्भावः । यत्र यो विशेषे 
न युक्तः तत्र तस्योक्तिर्वक्तभ्यस्यानुक्तिः । अविदोषपरिष्रवः, यथा- 

कह्छोरवेष्ितदपरपरुपप्रहारे रलान्यमूनि मकरालय माऽवमंस्थाः । 
किं कोस्तुमेन विदिते भवतो न नाम याच्जाप्रसारितकरः पुरुषोचमोऽपि ॥ 

अत्न (एकेन किं न विहितो भवतो न (भवतः स?) नामः इति वाच्यम् । यदे 
येषामेकेनोपङृतं तदितरेष्वनादरोऽयुक्तः । 

विशेषस्योपकारितवे सामान्येषु कथमद्रः ? इति प्रती तिमान्थर्यम् । अखापि न्यूनपदं 
एवान्तमीवः । 

अनुपाचाथकाह्कनिषयवं साकाद्वम् । यथा - 
अथित्वे प्रकटीङृतेऽपि न एटप्राप्चिः प्रभोः प्रस्युत 

द्द्यन् दाश्चरथिर्विरुद्रचरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कषं च परस्य मानयरसोरषिभ्र(सं)तने चात्मनः 

लीरलं च जगत्पतिदंशयुखो देवः [ १. २२. १.1 कथं मृष्यति ॥ ̀  
रावणदूतस्य एतद्वचेनभ् - प्रभोः रावणस्य अर्थित्वे या चकते प्रकटीकृतेऽपि ग्यक्तीहृतेऽपि 

न फलप्राप्तिः न सीतालामः। न केवरुफरप्राप्िः अपि तु शत्रोस्तस्माप्िरित्याह ~ प्रत्युत 
दाशरथिः रामः हृष्यन् रावणद्रोहं कुर्वन् तया सीतय। युक्तो मिकितः। विरुद्धचरितो 
रावणेन सभं विरुद्धं चरितं चरित्रं यस्य सः । परस्य रामस्य, उक्षः आधिक्यं, आलमनः 
खस्य, मान-यशचसोरभिमान-की्य विश्च (कष)सन निराकरणम् , सरन्न च सीताषूपम् , दशमुखो 

रावणः, जगद्पतिः परथिवीपतिः, कथं मृष्यति न मृष्यतीव्यथः । अत्र सीरलमिष्युपेक्षिदुम- 
काङ्कति अन्यक्ञीरलमिति कथं ॒मृष्यतीत्यनन्वितं खत् । तथा हि कथं न मृष्यतीत्यस्य 
कर्थं न देष्टीदयर्थः खात् । मृषध।तोरदवेषरार्थखात् । तथ। च सखीर्न द्वेषायोग्यत्वे कर्थं 
कथमित्यादिना अन्वयः । ततश्च न्यूनपद् एव साकाङ्कखसयान्तमावः समुचितः । 

भपदमुक्ततं अखानसमाप्यत्वम्, यथा ~ 

आह्ञा शक्रशिखामणिप्रेणयिनी शाखराणि चश्चुनैवं 
भक्तिभूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी । 

उत्सि हिणान्वये च तदो नेदग् वरो रम्यते 
सखाचेदेष न रावणः क जु पुनः सर्वत्र सर्व गुणाः ॥ 

१ गह्यामान्लत्र उपोत्लीमिति विशे विहाय दयामामिति सामाग्येन खमिति विशेषपरिश्स 
इयर्थः । २ यत्र सामान्यं विहाय विरोषणोक्तिः। द म। भवतां कुद्याः। ज हितोः। ५शक्र 

शरिखामणायेव सदा तिहतीति भावः ।' इति रि° । 



॥ 3; काव्वैप्रकिखण्डेन 

यस्य वरस्याक्चा नियोगा शक्रखेन्दरस्य दिखाया मस्तके यो मणी रेकञं॑तत्र प्रणयिनी 
प्रीतियुक्ता । इन्द्रेणापि यदाक्ना मस्तकेन भिग्रत इत्यर्थः । शाल्ञाण्येव यस्य नवं नूतनं चक्षुः 
नेत्रम् । मृतानां प्राणिनां पतौ पिनाकिनि पिनाकधनुद्धरे परमकारुणिके मगवति भवानीपरिष्डे 
भक्तिः । लङ्का इति दिभ्या देवयोग्या पुरी नगरी तैव यस्य पदं खानम् । द्रहिणस्य बश 
यस्योत्पत्तिजेन्म । एष चेद् रावणो न स्यात् तदा इग् वरो न रम्यते । स्पष्ट॒रोषम् । 
अन्न स्याश्ेदेष शतयतावतेव समाप्यम् । तथा हि- अत्र [प. ३२.२1 रावणं प्रदयुपेक्षा- 
वाक्यार्थः स्यादेष न राबणः इत्यन्तेनेव प्राप्तः । क नु पुनः इत्यादिना समर्थनं नाकाद्भ- 
तीति इदमप्यनुचितार्थेम् । केचित् तु प्रकृताथे विरुद्वाथेकपद शालित्वं जपदयुक्तत्वं॑तेन 
भपदयुक्तत्वमेव पाठ इत्याहुः । 

समभिन्याहतविजातीयाथतवं सहचरमिन्नत्वम् , यथा ~ 

रुतेन बुद्धिव्य॑सनेन भूखेता मदेन नारी सरिङिन निन्नगा । 
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥ 

जन्र श्रुतबुद्धयादिभिरककृषटः सहचरैः व्यसनमूखैतयोर्भिन्नस्म् । इदमप्यनुचितार्थम् । 
प्रतिपादितविवक्षितार्थबिरोधिष्यञ्ञकाथेसं प्रका्चितविशद्धत्वम् । विरुद्ध ॒प्रकश्यत इति 
गर्भितप्रसतावे व्याख्यातम् । यथा - 

लग्र रागावृताश्ा सुदृहमिह ययेवासियश्ाऽरिकण्ठे 
मातङ्गानामपीदहोपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतन्ती । 

तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद् गणयति विदितं तेऽस्तु तेनासि दत्ता 
भयेभ्यः श्रीनियोगाद् गदितुमिव गतेत्यम्बुधिं यख कीर्तिः ॥ 

रुभिराक्तशरीरया यया खङ्कयश्य। वैरिकण्ठे लग्ने सक्त या च हस्तिषु पतन्ती पैरिषुर्वै- 
ईष्टा तद्धस्तोऽयं किंश्चित् परसेन्यादिकं न॒ मन्यते । वेरिकण्टरम्ा मातङ्खेषु चाण्डारेषु 
च पतिता खी अनेन भुञ्यत इति व्यज्यम् । भीः समुद्रं खपितरं वदति - ददं तव विदित- 
मस्तु त्वं जानीदीत्यथः । अदं साध्वी तेन भृध्येभ्यो द्ताऽसि इति रुक्ष्मीनिर्दशाव् 
एतत्समुद्रं वक्तुमिव यस्व कीर्तितं प्रति गतेत्यथेः । अत्र विदितं तेऽस्तु इत्यनेन वेदयित- 
व्यानुचिताथीमिधानेन क्रोधाभिव्यक्तेः श्रीससादपसरतीति निरुद्धं प्रकादयते इदमप्यनु. 
चिताथम् । 

विध्यनुवादपदाभ्यां [ अ युक्तं पदं प्रत्येकमन्वेति तेन बिध्यनुयुक्तः ( विध्ययुक्तः ) अनु- 
वादायुक्तश्वेति दोषद्वयम् । अयुक्तस्वे न तु विधेयत्वानवगम इति विधेयाविमशेतो मेदः । 
यथा - 

प्रयलपरिबोधिः त॑स्तुतिभिर शेषे निक्षा- 
मकेशवमपाण्डवं युवनमद निःसोमक्मर् । 



सतनं शासे धद 

द्यं परियमाप्यते रणकथाऽच दोश्चा १० ३१. १।लिना- 
मेत् रिपुकाननातिगुरुरय भारो थवः ॥ 

सत्र श्षयितः प्रयल्ेन बोधष्यसे इति विषेयम् । प्रबोध एव॒ विधेयत्वविभ्रान्तिरिति 
विधेयाविमर्चऽन्तभीवः । अनुवादायुक्तम्, यथा - 

अरे रामाहस्ताभरण ! मसरश्रेणिशषरण ! 
स्रक्रीडाव्रीडास( श्च )मन ! विरहिप्राणदमन ! । 

सरोहंसोत्तंस ! प्रचलदल नीरोत्परं सखे ! 
सखेदोऽहं मोहं थय कथय छन्दुवदना ॥ 

किक्रमोर्बशीनाटकगतं पयमिदम् । नीरोत्पङं प्रति नाना सम्धोध्य उर्वशी कति प्रश्नः । 

अत्र विरहिणः पुरूरवसो मोहने तिधेये विरदहिप्राणदमनत्वेन भनुवादो नोचित 
इतीदमप्यनुचिता्थेम् । 

तथा, त्यक्तपुनस्ीङृतः ~ त्यक्त उपसंहतेकदेशः पुनः खीङृतः पुनः प्रारितेकदेश्ः। 
यथा ~ “लग्न रामाध्र॑ताश्चये'त्यत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन यावतोऽथीननिवेधाननिवेेव मध्ये 
उपसंहाराभिभानात् । तथा चात्र समप्तपुनरात्ते चावृत्तिकल्पनमुस्थाप्याकाहस्वमेव वुष- 
कताबीजमित्येतयोरमेदो न्याय्यः । 

अह्ीरु यथा ~ 

हन्तुमेव प्रशस्य स्तब्धस्य चिरैरिणः ( विषरेषिणः ) । 
यभाऽऽद्यु जायते पातो नं तथा पुनरुन्नतिः ॥ 

अत्र पुव्यज्ञनस्यापि प्रतीतिरिदमप्यनुचिताथम् । 

अथेदानीं एते दोषाः कचिददोषा इत्याह - 

कणोवतंसाविपदे कणाविध्वनिनिर्भिति; । (म न° ५८) 
सक्निधानादिषोधाथम् , 

यथा ~ 

तस्याः कणोवर्तसेन जितं सर्वबिभूषणम् । 
तथेव श्लोभतेऽत्यन्तमस्याः भ्रवणङण्डलम् ॥ 

अवतंसः कणोमरणमुच्यते । तत्र कणौदिश्चब्दाः क्णीदिधितिप्रतिपचये तेन वणैनी- 
योत्कषैः प्रतीयते । खतो न मूषणान्तरजेतृत्वम् , पि तु तत्कणसम्बन्धादिनेति पयैवसा- 
नात् । अत्रावथितिप्रयोजनदेतुतान्न पुनरुक्तम् । एवमन्यत्रापि 

स्थितेष्वेतत् समथनम् ॥ (मू० का ५८, ष० बर ) 
न ख़ कणौवतंसादिपदवत् जधनकाश्चीत्यादि क्रियते । । 

र्यातेऽथं नि्हेतोरदुष्टता, (मर क* ५९, म च) 



॥ | क ण्वन्रकतदतसान्वन 

यथा- 
चन्द्रं गता परा १० २२. २ गुणान् न चङ्क पम्मध्रिक चन्द्रमसीमभिख्याम् । 
उमाश्चुखं तु प्रतिपच रोडा दिसंश्रयां प्रीतिमवाव रक्ष्मीः ॥ 

छ्मीः चोमा चन्द्रं चन्दरमण्डकरुं गत। प्राष्ठ।( सती प्श्मगुणान् कमशर्मुणाम् सोरभादीन् 
न भुङ्के न पराभोति। रत्री कमरपरकाकाभानात् प्शमाश्रिता कमरूश्रिता चान्दमसीं चन्द्रसम्ब- 
न्धिनीं अभिख्यां शोभां न भुङ्के । उममुस प्रतिषय प्य द्विसंश्रयां पद्मचन्दोमयाश्रयां 
परीतिं अवाप प्राप्ठवतीव्य्थः । अत्र रत्री प्रय सष्टोचो दिका चन्दख निष्पमतवं रोक- 
प्रसिद्धमिति न सङ्क इति देतु नेक्षते । 

अनुकरणे तु सर्वेषाम् । (म्ू कार ५९, &° १०) 
हतिकटृतीनां सोषाणामदोष्ता । यथा - 

मृगचक्षुषमद्राक्षमित्यादि कथयलययम् । 
पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च ॥ 

भयं अमः सृरश्वक्षुषे हरिणनयनं भद्राक्षम्-रष्टवानसि श्यय।दि कथयति बदति श्ति श्रुतिः 
कटु । ९१ भनं गोबिति गो श्वि शब्दः आह वदतीति पदयाबरोकय हति च्युतस॑स्कद्यु- 
दाहरणम् । सुत्रामाणं इन्द्र जयेति (यजेति ) च अदेव्यनुषज्यते 1 अभयुकमिदश् । 

वकच्राश्योचिदयवकशाद् दोषोऽपि यणः फचित् कषचिन्नेभो 7 
(मू का० ५९, उर) 

वैयाकरणप्रतिपाये वक्तरि व्रा षीरादौ रसे च कष्टत्वं गुणः । क्रमेणोद्ा० - 
दीधीङ्वेवीदसमः कश्चिद् गुण-बृद्धोरभाजनम् । 
किपप्रत्ययनिभः कशचित् यत्र संनिहिते न ते ॥ 

त्र बेय|करणो वक्ता, अतो भतिश्चयेन वैयाकरणधतीतेर्मुणस्वम् । 
यदा त्वामहमद्राक्षं पदविद्याविश्षारदम् । 
उपाध्यायं तदाऽस्माषं समस्पराक्षं च पाप संम ?)दब् ॥ 

अत्र वेयाकरणे प्रतिपयि कष्टत्वं गुणः । तेन तष प्रतीत्य तिशयात् । 
रोद्ररसे यथा ~ प्रागुदाहते ममून्नमुदुवहृते" त्यादौ, "उकछव्योक्छयेणत्यदौ चोरक 4वणौ 

ओजो. व्यञ्जयन्तः प्रकृतवीर-बीभत्सयोरानुगुण्यमदधत । 

बाच्यनकषाद् यथा - 
गजेदूषनधटाटोपे हरौ हृङ्कारकारिणि । 
फिमन्येरपि दुदौन्ताः सीदन्ति सुरदन्तिनः ॥ 

भत्र सिंहे वाच्ये [ प" २४.१] परमाः शब्दाः गुणाः । 
प्रकरणवशाद् मथा ~~ 
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रक्तलोकः ! इशोदरी क नु मक्त स्यक्त्वाऽयुरक्तं जन 
नो शैव युधेव वारयसि किः वाताभिभूतं किरः । 

उत्कण्डाघटमानषट्पदषटासंषदृदष्टच्छदः 
तत्यादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्योद्रमोऽयं इतः ॥ 

जत्र रिरोविधूननेन कुपितस्य वचसि विपरङम्भेऽपि कष्टलवं॑गुणः । कचिन्नीरसे कष्टं 
न गुणो न दोषः । शुङ्गारवीरादिरसानामेकखाप्यभावान्नापकर्ैकं उक्कषेकं च । 
यथा- 

तद् गच्छ सिद्धयै कुरु देवकायं अर्थोऽयमर्थान्तर भ्य एव । 
अपेक्षते प्रत्ययमङ्गरग्ध्ये बीजाङ्कुरः प्रागुदयादिवाम्भः ॥ 

मपयुक्तनिहतार्थो केषदौ न दुष्टौ शषरूणरङकरङृतचारत्वनिवाहकप्वात् प्रतीतिमान्थ- 
यंस्वादोषत्वात् । यथा - 

मरेन ध्वस्तमनोभवेन बरिजित्कायः पुरा स्रीकतो 
यथोदृत्तयुजङ्गहाररयो गङ्गां च योऽधारयत् । 

यस्याहुः शरिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात् स खयमन्धकक्षयकरस्त्वां स्वंदोमाधः ॥ 

त्र माधवपक्षे - शरिमदन्धकक्षयकरशब्दावपयुक्तनिहतार्थो । ध्वस्तकामेन भथ च 
अभवेन संारातीतेन येन अनः शकटं “अनो मातरि शकटे च । ध्वस्तं म्म्, 
बरिजिद् विष्णुस्तस्य कायः शरीरं पुरा त्रिपुरदाहे अखीकृतः असमानं प्रापितः । भथ च 
बलिजेता देहः पुराऽमृतपानावसरे सीतं प्रापितः । यश्चोद्धतानां सर्पणं हाते 
वरयानिं च यस्य तादृशः । अथ चोद्धतमुजङ्गः काटीयसतस्य हन्ता ताडयिता । रवै बाचि 
तेदाख्ये ख्यो गु्तिर्यसय स तथा । यश्च॒ गङ्गां देवनदीं धारितवान् । अथ चमः भीं 

पर्वतं गोवद्धेनं ग सुरभिं युवं वा दध।र । यस्मामराः चन्द्रयुक्तमल्तके हर इति स्तुप्य 
नामाहुः । अथ च शशिनं मभाति राश्चिमत् राहु तल दिरस्केवेति नान्रष्कुः । 
कीटग् ? अन्धकदेत्यनाश्कृत् । अथ च अन्धं अगां कं उदक्त यल तार् सदः) अका 
याद्वा वा, तत्र क्ष्यं वासं करोति । सर्वदा उमा पर्वती तखा [१. ३४.२ प्रवः पतिः। भथ 
च सवं ददाति तादशो माया स्या धव इति । हर-माधवपक्षयोयथाक्रमं योजना । अत्र 
शचिमत्यदं राहाव्रयुक्तं क्षयपदं च गृहे निहतार्थमिति कश्चित् । 

यशीडं कनिद्रुणोऽयम् । यथा ~ सुरतारम्भगोष्टयां द्रवः पदै; पिश्युनयेश्च रहस्यवस्तु, 
हति कामञ्ञाल्लखितो - 

करिदस्तेन संबाधे प्रविश््यान्तविंरोडिते । 
उपसर्पच् ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विंराजते ॥ 



५दि कादयप्रकाचाखण्डन 

पुंसः पुरुषस्य ध्वजः केतुः साधनान्तः सैन्यमध्ये उपसपेन् गच्छन् विराजते श्चोभते। 
सम्बाधे जनसङ्कले देरो करिहस्तेन युण्डादण्डेन भन्तः सैन्यमध्ये व्रिलोकिते विरटीकृते 
सतीव्येकननार्थः । भपरत्र च - 

तवञेन्यनामिके शिष्टे मभ्यमपृष्ठतस्तयोः । 
करिष्स्त इति भोक्त कामशाखविशारवैः ॥ 

इयुक्तरक्षणेन करिदस्तेन अन्तर्योनिमध्ये प्रविश्य सम्बाधे योनिसङ्कोचे सति, विलोकिते 
विकाश्च( स तां नीते सति, पुंसः पुरुषस्य ध्वजो लिङ्ग साधनान्तः योनिमध्ये निराजते 
शोमते इत्यथः । 

शमकथाघु यथा - 
उत्तानोच्छरनमण्डूकपाटितोदरसनिमे । 
देदिनि स्ञीव्रणे सक्तिरङृमेः कख जायते ॥ 

त्र वेराभ्यहेतुधृणोत्पादनया जुगुप्सागुणः । 

निर्वाणवैरदहनाः प्रद्मादरीणां निन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्ताः प्रसारितशुवः कतविग्रदाश्च खया भवन्तु कुरुराजसुताः सथरत्याः ॥ 

पाण्डुतनयाः पाण्डवाः पश्च, माधवेन टङृष्णेन सह, नन्दन्तु आनन्दं प्रावन्तु । 
कीदशाः £ अरीणां सत्रणां दुर्योधनादीनां प्ररामात् करदत्यागात्, पक्षे नाशात्, निर्वाणो 
नष्टो वैरङूपो दहनोऽभिरयेषां ते तथा । कुरुराजो धृतराष्टः तख पुत्राः सभृत्याः खसा 
सुखिनः, पक्षे खगखा भवन्तु । कीदशाः * रक्ताऽनुरक्ता प्रसाधिताऽरंङ्ृता मूर्यैः । दुर्योषना- 
मङ्गलस्य नायकमङ्गरस्वेन गुणत्वम् । 

सन्दिग्धमपि राज्ञो महिमा वणैनीय इति नियमारथप्रतिपततिङृतत्वेन व्याजस्तुतिपयेव~, 
तसानाद् गुणः । यथा - 

“कुभोजनं महाराज ! तवापि च ममापि च ।' इत्यादो । 
। अधमप्रकृतेर्विदृषका[ प. ३५.१ `देरक्तिषु हास्यकारिषु माम्यो गुणः । 
 न्युनपदं कचिद् गुणः, यथा - 

गादालिङ्गनवामनीकृतङ्चप्रोद्धि्रोमोद्मा 
सान्द्रसेहरसातिरेकविगरच्छरीमनितम्बाम्बरा । 

मामा मानद माऽति मामलमिति क्षामाक्षरोष्ठापिनी 
सुक्षाकिंचमताचु किं मनसिमे लीना बिीनानु किम् ॥ 

छत्र पीडयेति पदमनुपात्तं वक्न्याः हषसंमोदहातिशयं प्रतिपादयन् गुणतामाप्त । अध्याहारेण. 
वाक्याथगोधनिङम्बेऽपि भ्रकृतरसपोषकत्वाद् । उक्तरूपा सा नायिका मम मनति सुपा वा, 
निश्चरूस्वेन वतेमानत्वात् । सुश्स् श्वासादिकमनुममत इत्यत जाह - शृता नु किम् ?। मृताऽपि 
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बहिरनुमूयत इत्यत शह - ठीनेति, जतुकाष्ठादिबदिति रोषः । वथाभूतस्वापि विधरनं 
कतुं श्चक्यत इत्यतः निटीना नु किमिति ? नीरक्षीरवदिति शेषः । कीदशी ? गाढारिङ्गनेन 
इदपरी( रि ?रम्भेण वामनीङृतो भुमौ कृतौ कुचो यस्याः सा चासौ, पोद्धिनः प्रव्यक्छरोमोद्रमः 
पुलको यस्याः सा । तथा सान्द्रो निबिडो यः जेष्ट प्रीति; रसः शङ्गारस्तयोरतिरेकेनाभिक्षयेन 
विगर्द् दृरीभवत् श्रीमतः शोभावतो नितम्बस्याम्बरं वकं यस्याः सा । हे मानद! 
मानखण्डक ! मानप्रद | वा मां अठं अतिशयेन मा मा माऽतिपीडयेति शोषः । इत्यनेन प्रकारेण 
्षामाक्षरस्य न्यूनशम्दस्य उछछापिनी कथयित्रीत्यथेः । 

कचिन्न गुणो न दोषः, यथा - 

^तिष्ेत् कोपवश्ात् प्रभावपिहिता दीष न सा प्यति ॥ 
इत्यादौ पिहितेत्यनन्तरं नेतद् यत इलेतेन्युनपदेः विरोषबुद्धेरकरणान्न गुणः । 

उत्तरा प्रतिपत्तिः पूवी बाधत इति न दोषः । 
अधिकपदं कचिद् गुणः, यथा - 

वद वद जितः स शधन हतो जर्पश्च तव तवासीति । 
चित्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परं सते पुत्रे ॥ 

इत्येवमादौ हषभयादियुक्ते वक्तरि हषीदिपोषकर्वात् । 
कचित् कथितपदं गुणः, रऊटानुप्रासे अ्थौन्तरसङ्कमितवाच्ये विहितस्यानुवाये च । 

क्रमेणोदाहरणानि [ प. ३५.२1 - 

यस्य न सविधे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिसरख ॥ 

ध्यस्य मित्राणि मित्राणि, इत्यादो । 
जितेन्द्रियत्वं विनयख कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनाजुरागग्रभवा हि संपदः ॥ 

जितेन्द्रियत्वं इन्द्रियजयः विनीततायाः कारणं निदानम् । विनयाद् गुणानां प्रकर्ष 
उक्कर्षोऽवाप्यते प्राप्यते । गुणाधिके गुणेरधिके उक्कृष्टे पुंसि पुरषे जनो लोकोऽनुरज्यते 
भनुरक्तो भबति । जनानुराग एव प्रभवः उदत्तियीसां ताथा संपदो विभूतयः इति 
त्रिषु, खटानुप्रासादिनत्रयसंपादकत्वात् । 

पतत्पकषं कचिद्रुणो यथा - 
प्ागग्राप्ठनिह्म्मश्षाम्भवधलु्देषाविधाविभवत्- 

क्रोधप्ररितमीमभागेवशजसम्भापविद्धः क्षणात् । 
उज्वालः प्र्युभेवत्वशिथिलस्त्वत्कण्टपीडातिथि- 

येनानेन जगत्यु खण्डपरदयुर्देबो इरः ख्याप्यते ॥ 
कार प्रर् & 
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शत्र चतुर्थपादे गुरुखरणेन क्रोषाभावाव् मदणवणत्वमेवोचितमिति कखावोषस्वमिलि ॥ 
विनमप्रकादाकस्वाश्च गुणत्वम् । 

समप्तपुनरासं कचिन्न गुणो न दोषः । यत्र न विरोषापादनायै पृन्रैहणं अवि वु 
बाक्यान्तरमेव क्रियते । यथात्रैव श्रागप्राप्त०” इत्यादौ । 

भपदश्यसमासं कचिद्रुणः । उदाहृते शक्ताञ्योक' इत्यादौ, ^नो दष्टा इति क्रोषोषषौ 
दीर्ैसमासकरणात् ानोचिप्यविवेचनाभावेन करोधोन्मादपरिपुष्टिः । 

अथ प्राचीनोक्तरसदोषानाह - 

व्यभिशारिरसस्थायिभावानां चशाब्दवाच्यता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरिठुमाव-विभावयोः ॥ (मूर ° ६०) 
प्रतिङरलवि भावादिग्रहो दीसिः पुनः पुनः। 
अकाण्डे चथनच्छेदौ अङ्स्याप्यतिविस्तृतिः ॥ (म श ६१) 
अङ्गिनोऽननुसन्धानं प्रकृतीनां विपयथयः ॥ 
अनङ्गस्याभिधानं तु रसे दोषाः स्युरीहष्ा१ ॥ (मू क° ९२) 

ग्यभिचायीदीनां खश्ब्दोपादाने यथाक्रमं भावध्वनित्वं चमत्कारित्वं रसत्वं च न स्मात् । 
व्यज्ञितानामेव [ प° ३६. १] व्यभिचार्यादीनां तत्तद्रपत्वात् । अत एवोक्तम् “व्यभिचारी 
तथाञ्जितो भाषः प्रोक्त इति । तथा (अमिव्यक्तशथमत्कारकारी शृङ्गारादिको रस" 
इति, एवं “व्यक्तः स तैरित्यादि च । एवं सति एतेषां प्रधानकान्यत्वं भवति । तत् सर 
व्यज्ञनामाहास्म्यम् । तत्र प्रमाणं तु सद यहृदयमेव । 

व्यभिचारिणः खक्शब्देनोपादानं यथा - 

सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 
सत्रासा जगे सविसयरसा चन्दरेऽग्ृतख्यन्दिनि । 

सेरप्यां जहकसुतवाबलोकनविधो दीना कपालोदरे 
पात्या नवसङ्गमप्रणयिनी दृष्टि; शिवायास्तु ब! ॥ 

पा्वैत्या भभान्या हृष्टिनेत्रं बो युष्माकं शिवाय कल्षाणाय भस्तु मवतु । कीदशी ए 
दयितस्य रिवस्यानने युखे सनीडा सरुजा; मातज्गस्य हस्िनो यथ्चमं भविं तदेव 
यदुम्बरं वलं तत्र सकरुणा सदया; युजगे प्युयूषणसपं सत्रासा सभया; थसूतसखन्दिनि 
समृतवर्षिणि चन्द्रे पत्युरुलारटखितादरै न्दे सविसयरसा भद्रुतरससदिता; अद्भूसुताया गङ्गाया 
अवरोकननिधो ददीनक्रियायां सेर्ष्या रईष्मीविशिष्टा; कपानां भत्र धृतानां उदरे मध्ये 
दीना दुःखिता; नवसङ्गमे नूतनसमागमे प्रणयिनी प्रीतिमतीत्य्थः । त्र ब्रीडादीनां 
शब्दवाच्यता । 
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व्यानभ्रा दयितानने शङलिता मातङ्गचर्माम्बरे 
सोत्कम्पा जगे निमेष्रहिता घन्द्रेऽगरतस्यन्दिनि । 

मीरः सुरसिन्धुदश्चनविधो म्लाना कपारोदरे, 
इत्यादि युक्तम् । एवं ते त्रीडादिव्यच्चयतासिद्धेः । एवं रसस्य ॒रसश्चब्देन शज्जारादि- 

शब्देन वाच्यत्वम् । क्रमेणोदा ° - 

तामनङ्गजयमङ्गलभरिय किञ्िदथुजभूललोकिताम् । 
नरयोः इतवतोऽय गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥ 

तां नायिकां नेत्रयो चनयोर्गो चरे विषये कृतवतः अस्य पुरुषस्य कोऽप्यनिर्वचनीयो रसः 
निरन्तरः अनुस्युतः अजायत उत्पत्तिमगात् । तां किदशीम् £ अनङ्गसख कामस्य [१० ३६.२] 
जयार्थं यन्मङ्गरं तस्य श्रीः शोमा किश्चिदीषदुश्चं॒यद्धुजयेोर्बाहोर्मूरं तत्र॒ रोक्रितां 
द्टामित्य्थः । 

“आलोक्य इति । एष नायकः शृङ्गारसीमनि श्रङ्गारपथमप्रान्तमागे तरङ्गितं चाश्रयं 
सलीख्बज्ञारं बा आतनोति विस्तारयति । कीदशः ? बाल्यं शेशवं अतिवृत्य अतिक्राम्य 
विषेण वसैमानः । किं क्त्वा  अभिरामरूपां सुन्दररूपां आरोक्य हष् । कीदशीम् 
कोमर्योः कपोरूतक्योः भभिष(षि)क्तः संबद्धो व्यक्तः प्रकटो योऽनुरागः प्रणयस्तेन सुमगां 
शोभनामित्य्थं । 

शंप्रहार' इति । तस्म राज्ञः पदरणेरखेः संप्रहारे सङ्गमे कोऽप्यनिवै चनीयः उत्साहः 
जमूत्रातः । कैः ? तिगतेः क्णप्रातेः परस्परमन्योऽन्यं प्रहाराणां ससक्षेपरूपाणां षणत्कारैः 
शब्द विरशेषेरित्यर्थः । 

आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषिक्त- 
ध्यक्तानुरागसुभगामभिरामरूपाम् । 

पश्येष मारयमतिबृत्य विवत्तेमानः 
शृङ्गारसीमनि तरङ्धितमातनोति ॥ 

एवं खायिनो वभा - 
संप्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम् । 
बणत्कारैः शुतिमतेः उत्साहः तस्थ श्मेऽप्यभूत् ॥ 

अत्रोत्साहस्य । 
ठन्न नवीनाः प्रत्ववतिष्टन्ते । ग्यभिचायीदीनां खहान्दवाच्यता न दोष्वय किन्तु 

गुणायैव, त्दथानां दीप्रोपखितिकत्वात् । जत एव महाकवीनां तथेवोपनिबन्धात् । 
यथा- 

द्रावुस्सुकमामते बिचरितिं संभाषिणि स्फारितं 
संश्िष्यत्यरुणं गृहीतवसने किश्वाशचितभरूरतमर् । 
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मानिन्याश्रणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूणक्षणं 
चश्चुजां तमह प्रपश्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ 

उत्युकमित्योत्युक्यस शब्दवाच्यता । यथा वा - 
ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहथुवा व्यावर्तमाना हिया 

तेसतबेन्धुवधूजनस्य वचनेनींताऽऽमिषुख्यं पुनः । 
दृटा वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे सङ्गमे 

संरोहप्पुखका हरेण हसता शिष्टा शिवायास्तु वः ॥ [१० ३५.१] 
उत्सुकतया कृता त्वरा यस्याः सा । ततो देहेन सदोत्पन्नया रुजया हेतुभूतया अपसर्षन्ती 

तसेः सखीनां वचनैः सन्निधि नीता । अमे पतिं हृष्य यदीतमयरसा प्रथमसङ्गमे उद्धूत- 
रोमाश्चा सहसा हसता वा दरेणारिङ्गिता गोरी पार्वती वः शिवाय भवविल्यर्थः । 
सत्रोरपुक्यस्य । यथा वा - 

त्वमग्रतः सश्चरं चश्चलाक्षि त्वमेव जीवेश्वर निस्सराप्रे। 
इति बुवद वेऽमनि वहविदीप्रे मिथोऽ्लुरागाद् मिथुनं विप् ॥ 

भत्रानुरागस्य । यथा वा- 
तृषितां हरिणीं हरिणः वषित हरिणं विजानती हरिणी । 
मितमम्बु पल्वलगतं कपटं पिबतः परस्परालोकम् ॥ 

अथ व्रीडा्नुभविर्विंचटितसायेनींडादिवदत्पुक्यानुभावेरोस्युक्यादिकं क्षटिति प्रत्याययितुं 
न शक्यते इति, जओ्युक्यादीनां क्षटिति प्रत्ययां खसब्दवाच्यतेति चेत्, न । एतस्या्थस 
दपथेन प्रत्याययितुं शक्यत्वात् । अपि च सिद्धा व्यभिचायांदीनां ज्ञटिति प्रत्ययाहेतुस्वात् 
खक्षब्दवाच्यता न दोषाय, किन्तु गुणायेवेति । 

(कष्टकर्यनएये वे"ति श्चिष्ट एवान्तर्भावः । 
श्रतिकूरुविमावादि ग्रह" इति । यथा श्रङ्गारादिकं प्रति प्रतिक्रुरख शान्तस्य विभावा- 

देरुपादानं समूलमुन्मूखयतीति तदेव दूषकताबीजम् । 
'दीषिः पनः पनः" - विच्छिद्य विच्छिवय रहण वेचान्तरसम्बन्धेन रसादिविच्छेदो 

भवतीति तदेव दूषकताबीजम् । यथा कमारसं भै रति विरपे । 

“अकाण्डे प्रथनम्" भथा - वेणीसंहारे द्वितीयेऽङे बहनां संक्षये प्रवृते भानुमत्या सह 
दुर्योधनस्य श्रङ्गारवर्णैने । 

अक्षाण्डे विच्छेदो" यथा ~ वीरचरिते राम-जामदम्येधौरावाहिनि वीररसे कडकण- 
मोचनाय गच्छामीति रामसखोक्तौ । 

“अङ्गसाप्रधानख अतिविस्तारेण' वणैनं यथा ~ हयग्रीववधे हयग्रीवख । 
(अङ्गिनो अननुसन्धानम््ः यथा - रलावस्यां नाशव्यागमने सागरिकाया विस्मृतिः । 

{ १० ३५. २.1 
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श्रङकृतयश्च' ~ दिव्या अदिव्या दिग्यादिष्याश्च । षीरोदात-षीरोद्धत-षीररङिति-षीरशन्ता 
उत्तमाधममध्यमाश्च । तेषां रोकश्चास्लातिक्रमेण अन्यथा वणनम् । 

‹अनङ्गख' रसानुपकारकस्य जमिधानं कथनम्, यथा ~ कपूरमञ्जया भात्मना नायिकया 
च कृतं वसन्तवणेनमनादत्य बन्दिवार्णतस्य राज्ञः प्ररीसनम् । 

शृहश्चा' इति, नायिकापादपरहारादिना नायककोपवणेनमिति । उक्तश्च ~ 
अनीचित्याद् ऋते नान्यद् रसमभङ्गख कारणम् । 

प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा ।॥ इति । 
इेदानीं कचिददोषा एते इत्या्ट - 

न दोषः खपदेनोक्तावपि सश्वारिणः कचित् । (म् अ ६३, १) 
यथा 

प्रातः पुनः सखादुदियाच्च भानोः पर्याम कोदण्डमनाततज्यम् । 
इत्युत्सुकत्तत्र स रामभद्रो निद्रादरिद्रौ रजनीमनेषीत् ॥ 

सन्रोत्सुकशब्द इव तदनुभावो न तथाप्रतीतिकृदिति खशषब्देनोपादानम् । यथा बा, 

दृरादुतषुकमागतेणत्यादो, “ओत्सुक्येन कृतत्वरा इत्यादो च । तवनुभावख सहसा 
प्रसारणादिरूपस्य खशब्दस्मेव तस्य क्षटिति प्रत्यायकरवात् । 

सश्वा्यादेर्विसद्धस्य बाध्यस्योक्तिथुणावहा ॥ ( मज का० ६३, उ°) 
बाध्यत्वेनोक्तिनै परं दोषो यावत् प्रकृतरसपरिपोषङृत् । यथा काकार्यं श॒श्चरक््मणः" 

इत्यादौ । वितकंमतिशङ्काधरतीनां शान्तसश्चारिणां शृङ्गारपरिपन्थिनामपि बाध्यत्वेनोक्तेः 
सगुविजयपूर्वैकराज्यरामवत् प्रकर्षविशेषाधायकतवेन तद्यरिपोषकतानामुपमयै चिन्तायामेव 
विश्रान्तेः । तेनात्र प्रतिूरुनिभावादिग्रहयो न दोषः, सश्चायीदेरित्यादिप्रहणात् । 

विरुद्धस्य विभावादेर्बाध्यत्वेनोक्तौ गुणावहत्वं यथा - 
सत्य मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः 
किन्तु माङ्गनापाङ्गभङ्गलोरं हि जीवितम् ॥ 

रमाः जियः मनोरमाः सैन्दयेवत्यः इति सत्यं यथार्थम् , विभूतयः संपत्तयः रम्याः 
शोमनाः इति [ प. ३८. १] सत्यम् । किन्तु परन्तु जीवितं जीवनं मत्ता मदनेन मत्ता या धङ्गना 
ल्ली तस्याः अपाङ्गो नेत्रपान्तस्तस्य भङ्गस्ियेकूत्वेन वीक्षणं तद्रत् लोकं चश्चरमित्यर्थः । 
छत्र शुङ्गारनिभावस्य शान्तविभावसख जीनिताथेर्यैत्वख परस्परं॑विरुद्धत्वेऽपि शृङ्गारविमा- 
बस्य नाध्यत्वेनाभिधानात् न दोषलम्, भपि तु गुणसं शान्तपरिपोषकत्वात् । स्वा 
रामादयः सत्येव जीविते तद्थमुपादेयाः, जीवितं वातिभङ्करमिति कतमुपादेःयत्वमेतेषाम् । 
अतो रम्यत्वेऽपि निष्फरा एवेति पयेवसानात् । 

आश्रयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्तसंश्रयः। 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्त्येण यो रसः ॥ (° क्° ६५) 



६३ काव्यश्रकादाशण्डन 

वीर-मयानकयोनिरन्र्येण निरोध इति रसान्तरमन्तरे कामम् । यथा नागानन्दे शान्तस 
जीमूतवाहनस्य “अहो गीतमहो वादित्रम् - इत्यद्धुतमन्तर्निवेक्ष्य मकयवतीं प्रति शृङ्गारो बद्धः । 

सयमाणो बिरुट्ोऽपि साम्येनाथ विषक्ितः । 
अद्धिन्यङ्त्वमा्तौ यो तौ न कुशौ वरस्वरम् ॥ ( य° च ६५) 

यथा - अथ॑ स रस(श्चोनोल्छर्षी, इत्यादो पूवौवस्थासरणं शङ्गाराज्गमपि करणं पोषयति । 
(साम्येनेति यथा- 

सरागया श्रुतनधर्म॑तोयया इराहतिष्वनितपएथुरूषीढया । 
यरहर्यहदश्ननविलदितोष्ठया रुषा चृपाः प्रियतमए( ये )व मेजिरे ॥ 

इत्यत्र शुङ्गार-रोद्रयो; साम्यविवक्षणाद्दोषस्वम् । 
(अङ्धिन्यङ्गत्व'मिति यथा - 

षिपनो दस्तावलमः प्रसमममिहतोऽप्याददार्नोऽह्चकान्तं 
गृह्णत् केरोष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 

आलिङ्गन् योऽवधूतस्िपुरयुवतिभिः सश्चुनेत्रोत्यलाभिः 
कामीवाद्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराभिः ॥ 

सः प्रसिद्धममावः शाम्भवः शम्भुसम्बन्धी शराभिर्बाणाभिः बो युष्माकं दुरितं पापं 
दहतु भसीकरोतु । क इव ? कामीव कामुक इव । कीरश्षः ए भाद्रापराधः ~ जदो नूतनोऽप. 
राभो यस्य सः । श्रामः कामुकस्य च । [१० ३८.२ ] विदरोषणान्याह - हसे पाणाववलग्मः 
सम्बद्धः सन्, त्रिपुरयुवतिभिः तरिपुरनामकदैत्यस्लीभिः क्षिप्तो दूरीकृतः । शरमेर्हससंपयं 
काञुकस्ाप्यपराधक्षमापनाध्थं करमरहणे सीणां प्रकषेपस्यो चितत्वात् । प्रसमं हठात् अंश्चकान्तं 
वक्षपरान्तं आददानः सन्, अभिहतो दृरीङृतत्तिरस्छृतश्च । वसप्रान्तेऽमेः संपर्केऽभिहतस्य 
सहसा कृतापराधेन नायकेन वल्लपरान्तधारणे सति; रुष्टया तद भिहननख न्याय्यत्वात् । केदोषु 
चिकुरेषु गृहन् स्प्रशन् मपास्तः दूरीङृतोऽवन्ञातश्च । अभेः केरासंपरक्ष कृतापराघेन 
चुम्बनाधथं नायिककेशग्रहणे तया तदपासनस्य न्याय्यत्वात् । चरणयोः पादयोः पतितः 
सन्, संभमेण नेक्षितो नावरोकितः । व्यासङ्गेन चरणतरुपतितस्वाभेः, प्रसादनाय च तत्रैव 
पतित्तस्र नायकस्य कोधेनानवरोकनसोचितत्वात् । यः शराभिः कामुकश्च आलिङ्गन् 
ददत् (१) सन्. अवभूतस्यक्तः । उभयोरप्याङिज्थमान योस्त्मागस्मोचितत्नात् । त्रिपुरयुवतिभिः 
कीदश्ीमिः ? सासं सजर् नेत्रोष्परं नेत्रासमकनीरुकमर मासां ताभिरित्य्थः । इत्यत्र 
त्रिपुररिपुमरभावातिशयस्व करुणोऽङ्गम् , तस तु शृङ्गारः, तस्ापि च करुणे विभान्तिरिति 
शृक्वारपरिपोषितेन करणेन मुरूय एवार्थं उपोद्टल्यते ॥ 

\\ इति पाद्शाह-भौजकम्बरसूये सहसनामाध्यापकन्ीरानुजजयतीभकरमो-चनाचनेकसुङ्समिषापक 
महोपाध्याय-भीमानु चन्द्रगणिशिभ्याटोत्तर्षताबघानसाघन्रमुररितषएदशद - 

प्रीभकम्बरप्रद त-सुरफटमापरािणानमरोपाष्याय-सिदि चन्द्र 
काम्बभ्कालखण्डने स्म उद्वास, \\ 

| 



अ्टत्र उक्तां ६ 

अश्म उद्ासः । 

दोषानुक्त्वा गुणारुह्वारयोर्विवेकमाह - 

ये रसस्याङ्गिनो घर्मा; शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कर्षहेतवस्ते (१० २९.१1 स्युरथरखितयो गुणाः ॥ 

(मू° प्र ६६) 
अस्यार्थः - काम्ये प्राधान्येन थितस्य रसस्य ये धर्माः साक्षात् तदाधिता इत्यथः । 

तत्र द्ठान्तः ~ अस्मिनः एव शौर्यादयो गुणाः न शरीरस, तथा रसेव माधुयादयो गुणा 
न वणौनाम् । ननु कथं तर्हिं वामनादीनां वणैगतत्वेन व्यवहार इति चेत्, उश्यतै ~ धयु- 
चितेवरणैव्येउयन्ते गुणा इति व्यज्गयन्यज्ञकभावरूपपरम्परासम्बन्धेन वणेगतत्वेष व्यवहिगन्ते, 
न साक्षात् । यथाऽवच्छेदकतासम्बन्धेन दोयीदयः शरीरे । भवरूखितयो नियताषखितेयः । 
नैयत्यं च रसेन तदुपकारेण च । तथा च ते रसं विना नावतिष्ठन्ते । भवथिताथावश्यमुष- 
कर्वन्ति । अत एव॒ एतयोदधर्मयोव्यतिरेकमलङ्करि वक्ष्यति । रसस्याषद्यं उपकारित्वे सति 
रसं निनावस्थितिद्यल्यत्वम् । गुणत्वमिति तु गुणलक्षणमित्यन्ये । नवीनास्तु रसोत्कषहेतु्वे 
सति रसधर्मत्वं इत्याहुः । परे तु रसमा गुणासे चोक्कर्षरूपाः । खत्यज्ञकस कान्यस्य 
उत्कर्षकाश्च । तदाह उत्कर्षदेतव इति । तेन दोष्यवच्छेवः । उक्कर्षदेतुषु भरुङ्कारादिषु 
अतिव्याप्िवारणाय अचलस्ितय इति । अचल नियता थितिर्येषां ते । तथा रसविहोष- 

नियतविदहोषा रसधमी इत्यथैः । शृङ्गारादौ माधुय वीरादौ भोजसश्च नियतस्वात् । 
मङहाराणां च सर्वेषां सर्वरसोत्कषेकत्वात् । ननु अयं स रश्चनो ०” इत्यादो अङ्गतां प्रा्ठवति 
शृङ्गारे माधुयेव्यज्ञकवर्णं विरदेण अव्यापिरित्यत अङ्गिन इति । अङ्किन्येव खितिनियमो 
नाङ्ग इति वदन्ति । 

अङ्कारेषु उक्तगुणधर्मराहित्यं दरीयिदं अरङ्ारखरूपमाह - 

उपञ्कुषेन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् । 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुपासोपमादयः ॥ (म् का° ९०) 

ये वाच्य-वाचकलख्क्षणातिशयमरुसखेन सख्यं रस॑ संभविनसुपकुर्वैन्ति तेऽक्हाराः । तत्र 
दृष्टन्तः ~ कण्याघङ्ानां उक्कर्षाधानद्रारेण [प° ३९. २] शरीरिणोऽप्युपकारकाः, हारा 

इवेत्यथैः । तेन अलङ्कारा रसं विना अवतिष्ठन्ते, अवयं च नोपकु्वैन्ति, न वा रे 
साक्षादिति । कन्लङ्द्वारेति गुणेभ्यो विरक्चणा एत इति ध्येयम् । यत्र तु नालि रसत्तत्र 
उद्ठिमात्रेचिन्यपयवसायिनः । कवित् सन्तमपि नोपकुर्वन्ति । 

अपसारय षनसारं रु हारं द्र एव किं कमठे: । 
अलमरमालि मृणारेरिति वदति दिवानिशं बाला ॥ 



६४ काव्वप्रकादाखण्डन 

इत्यादौ अनुप्रासेन कोमर्या वृत्त्या शब्दानां भरुङ्करणद्वारा विप्ररुम्भो रस उप- 
क्रियते । तथा, 

मनोराग॑सतीतरं विषमिव विसपत्यविरतं 
प्रमाथी निधूमं ज्वलति विधुतः पात्रकं इव । 

हिनत प्रत्यङ्ं ज्वर इव गरीयानित इतो 
न माँ त्रातुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥ 

अत्र बाच्यमुखेन माखारूपकेण तीन्विषादित्वं मनोरागे प्रत्याय्य विगप्ररम्भ उक्छरष्यते । 
उक्तिविविव्यमात्रपयैवसिता इति । उक्तिवेचिच्यं शब्दानां सुश्रवत्वं बन्धकौशरुस्वं च । 
भर्थानामीषन्मनोहारित्व “लीणंघ्राणाङ्गिपाणि ० इत्यादो सुभरसिद्धञदादा्यम् । 

सतोऽप्यनुपकारित्वमुदाहरति, यथा - 

विते चहुढृदि न खुदति सा गुणेसु 

सेजाह लुडदि विसड़ूति दिम्पुहेस । 
बरष्ुभ्मि नडदि पअडदि कन्वबन्धे 

कण्णेन तुददि चिरं तरुणी तरदी ॥ 

तरष्टी प्रशसा । अथवा 
बाकानां चुम्बनालिङ्गा कवरीमोश्षवम्धने । 
कणैकण्डूयन सीणां तरद्टीरक्षणं स्तम् ॥ 

इति रक्षणेनात्यारूढमनोभवा नायिका तरट्धी द्रष्टव्या । अत्र सन्तमपि रसे नोपकरोति 
ओजोग्यञ्जकस्य परुषानुप्रासस्य विप्ररम्भाननुकूरुत्वात् । भराकृतस्य ओजोगुणव्यज्ञकपमधान- 
त्वात् तदनुङ्ूरत्वेनादोषत्वाच्च । तथा - 

मित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
कन्दत्सु अमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसम् । 

चक्राङ्कुण वियोगिना बिश्ष(स)लता नाखादिता नोज्न्विता, 
वक्ते [१० ४०.१] केवलमगेलेव निहिता जीवस निगैच्छतः ॥ 

मित्रे सूरये सुदटदि च कापि कुत्रापि गते प्राप्ते सति कमर्वने मुद्विते अवचने च ताम्यति । 
निःश्रीके तप्यमाने च सति भङ्गेषु तारखरेण शब्दायमानेषु रोदनव्त्यु च पुरः शप्र 
दयितासन्षां कान्तसमीपव्तिनीं सारसीं षट वियुक्तेन चक्रवाकेन मृणाङरता न भक्षिता, 
न त्यक्ता नोञ्श्षिता । केवरं निैच्छतो निःसरतो जीवस्य सर्गलेव परिष इव वक्ते न्यस्तेत्यर्थः | 
शत्र विप्रङम्मे जीवापगमस्येव वणैनीयस्वे त्मतिबन्धकवणने सन्तमपि विपरङम्भं उपमा 
नोपकरोति एष एव गुणारङ्कारविवेकः । 



अदम उलछास ६९ 

इदानीं गुणानां मेदानाह - 

माधुर्याजःपरसादाख्याख्रयस्ते न पुनर्दहा । 
आहङ्ादकत्वं माधुयं चाङ्गारे दुतिकारणम् ॥ (ग्* श्च° ६८) 

भर्थात् संभोगे । दुतिगेकितत्वम् । इह हि सामाजिकानां चित्तेषु नवरसजन्या! तिशोऽ- 
धसाः । दूतिः विस्तारो विकासश्च । तत्र भृङ्गारकरूणशान्तेभ्यो द्रुतिः, बीरबीमत्सरी्रेभ्यो 
विस्तारः, दासान्ुतभयानकेभ्यो विकासः । येन हास्ये वदननिकासः, अद्भुते नयन- 
विकासः, भयानके तापसरणमिति । 

करुणे विप्रलम्मे तच्छान्ते चातिकायान्वितम् । 
(मू कार ६९, पू) 

अत्यन्तद्रति्ेतुलात् । 

दीस्यात्मषिस्तले्दैतरोजो वीररसस्थिति ॥ (मज का ६९, उ° ) 
चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वहेतुरोजः । 

घीमत्सरीद्ररसयोस्तस्याधिक्ष्यं मेण च । (मू० ह° ५०, प) 
धीराद् बीभत्से ततोऽपि रैद्रे सातिशयमोजः। एवं हासि श्रक्गराङ्गता(तया) माधुयै प्रङृष्ट- 

विकासधममैतया ओजोऽपि प्रहृष्टम् । एवमद्तेऽप्योजः । माघुर्यमप्याहादकरूपतया मयानके- 
ऽप्येबमेव । माधुयमम्रचित्तवृत्तिखभावत्वेऽपि विभावस्य दीप्तरसतया ओजः प्रहृष्टं च । 

श्युष्केन्धनादि(भि)वत् खच्छजलवत् सहसैव यः ॥ 
(मू० का० ७०, उ) 

भराभ्रोखन्यत् प्रसादोऽसौ सवच्र विहितस्थितिः । 
( म्० कार ७१, पूर ) 

अन्यदिति । उ्याप्यमिह चित्तम् । यदा वीररसादिषु चित्त व्याभोति तदा [प ४०,२] 
शुष्केन्धनादि(मि )वत् । यदा श्रृङ्गारकरुणादिषु तदा खच्छजर्वदिति । सर्वत्रेति सर्वषु रसेषु 
सवी रचनासु । क्षटिति प्रत्या(ती यमानत्वं रसेषु, क्षटिति प्रत्यायकत्वं रचनादिषु । ननु 
यदि तेन शब्दा्थयोखदां कथं रक्षणे सगुणा विदयुक्तमिति चेत् , इत्यत भह - 

गुणवृत्त्या पुनस्तेषां त्तिः शाब्दार्थयोमेता ॥ (गू* क ७१, ३० ) 
गुणवृत्या उपचारेण व्यज्ञकत्वेन तद्वत्मुपचयैत शव्यर्थः । वदति परोक्ताः । तदुक्तम् ~ 

षः प्रसादः समता माधुयं सुङमारता । 
अर्थव्यक्तिरूदारत्वं ओजःकन्तिसमाधयः | 
इति वैदभमागेख प्राणा दश्चगुणा स्ताः ॥ 

9 'ब्वामोदलयभ्यत्, इहि सु. पा. । 



६६ काव्यप्रकाशरासखम्डने 

तत्र शेषादीन् क्रमेणाह ~ बहूनां पदानां एकवद्भासनं छेषः । सन्धिसोषट(ह)बदेकसया- 
नीयवणैनिन्यासावत् । यथा- 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नामं नगाधिराजः । 
~ इत्यादौ । 

श्ुतिमात्रेण शब्दानां येनार्थप्रस्ययो भवेत् । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ 

समग्राणां षटनादीनां यथा - 

शषु(ककोच्छायानिषादिन्यस्तस्य गोधुगणोदयम् । 
आङ्मारकथोद्धतं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ 

समता मागमेदः । यया रीत्या उपक्रमस्तया समापनं [ मार्गा-]मेदः । था ~ 

अनङ्गरङ्ग्रतिमे तदङ्ग भङ्गीभिरङ्गीकृतमानताश्ाः । 
कर्वन्ति यनां सहसा यथेमाः खान्तानि श्चान्तापरविन्तनानि ॥ 

भनतान्या नत्रदारीरायाः अङ्ग हारीरं तथा भश्ीभिरङीकृतं खीङृतं यथा एता भन्रयः 

यूनां खान्तानि मनांसि चान्तापरः भृङ्गारः तचिन्तनानि तस्वणानि कुर्वन्ति इत्यर्थः । 

प्रथक्पदल्वं माधुर्य सुशवत्वं वा । "वैवखतो मयुनीमे"त्यादि । 
घुकुमारता परुपेतरषणशाङित्म् । यथा - अपसारय धनसार*मित्यादो । 
भ्ेग्यक्छिः क्षरित्य्थसमर्षणम् । यथा - शश्ुच्छाया' इत्यदौ । 
उदारता विकटत्वहूपा । निकटत्वं च पदानां विच्छेदात् व्यतप्रायत्वम् । यथा - 

सुचरणबिनियुषेनरपुरेनेतैकीनां मणितरणितमासीत् तत्र चित्रं कलं च । 
भोजो [ प० ४१. १] गाढबन्धत्वम् । उदाहरणम् - भूननोदत्छृत्तेत्ादी । 
कान्तिरौज्वस्यम् । हकलिकादिसाधारणपदविन्यासपरित्यागेन लोकिकञचोभाशारिश्वम् । 

, यथा- करकषणितगरभण कष्ठेनाघूर्णितेक्षणः । 
पारावतः परिभ्रम्य रिरंसुश्चम्बति प्रियाम् ॥ 

भतेहावरोहष्पः समाधिः । आरोहो गाढता, भवरोहः शैथिष्यं तयोः क्रमः । कमेण 
ततिबन्धः । यथा - 

चश्चद्धुजभ्रमितचण्डगदाभिधातसंचूर्णितोरयुगरसख सुयोधनस्य । 
स्त्यानाबनद्धषनश्चोणितक्लोणशोविरुससयिष्यति फ्वांस्तब देवि { मीमः ॥ 

अत्र संचुर्णितान्ते भारोहः, सुयोधनान्ते अवरोहः । पुनसतवान्ते पूर्वैः, मीम इत्यन्ते परः । 

न पुनदेकञेति । एते केषादयो न गुणाः । गुणा हि रसषमां ह्यत्र प्रमाणामावात् । 
एते शब्दगुणाः खीकायोः रसोक्कर्षकत्वात् । ननु तथासति गुणाङ््क।रयोिंमामोऽलुपपतः 



मदम उह्ाच ॥)। 

इति चेत्, न । कास्यल्लोमायाः कत्तीरो धमी गुणाः, तदतिशयहेतवस्स्व कद्कारा इति 
विभागोपपत्तिः । एवं ॒चेदर्थगुणा अपि खीकार्याः । तथा हि ~ कमकोरिष्यानुल्बणल्वो. 
पपकत्तियोगरूपधरनात्मा शेषः । अस्यार्थः - क्रमः करिंयापरम्परा, विदग्धचेष्टितं कोरिस्यम् , 
भप्रतिद्धवणनविरहः भनुल्बणत्वम् , उपपादकयुक्छिविन्यास उपपत्तिः, एषां योगः । 
सः स८(ख शूप यस्य(स्या) घटनायाः सष्ेषः । उदाह० 

दृषटैकासनसंखिते प्रियतमे पश्ादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 

हेषद्रक्रितकन्धरः सपुरक्प्रेमोष्टसन्मानसा- 
मन्तदहासलसत्कपोरफरकां पूर्चोऽपरां चुम्बति ॥ 

एवं प्रसादोऽथेवेमल्यं यावदर्थपदता । यथा काश्चीपदं न तु काश्वीगुणस्ानमिति । 
सत्र गुणपदस्याधिक्यात् । 

अवेषम्यरूपा समता फमामेदः । यथा ~ “उदेति सनिता ताग्न' इत्यादौ । 
माधुरवसुक्तिवेचिव्यम् । [१० ४१. २] एकसवार्थस्य भज्गयन्तरेण कथनं तदेव नवी- 

कृत्वम् । यथा - 

यदि दहत्यनिलोऽत्र किमद्ुतं यदि च गोरवमद्रिषु किं ततः 
लवणमम्बु सदेव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ 

इत्यादौ खाभाविकत्वादिनाऽद्धतम् । एवं “किं तत एतयो!रपि । अत्र खाभाविकत्वस्य 
भञ्जयन्तरेण कथनान्नवीङृतस्वम् । 

सुकुमारता अपाहष्यम् । जकाण्डे शोकादिदायितामावः । यथा ^मृते यद्चशजञेष्' इति । 
सथाचा- 

सारसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कङ्कः । 
सरसीव कीत्तिरोषं गतवति रुषि विक्रमादिये ॥ 

तथा वस्तुखभावर्फुटत्वमथेव्यक्तिः । वस्तुनः खभावस्य स्फुटत्वं वर्णनीयन्यक्तीकरणं यत्र 
रसाभिव्यक्तिकृतचारूत्वाय परं मवतीति शेषः । मथोदाहते "पारावतः परिभ्रम्येत्यादौ । 
खमाबोक्तिस्तु भरुङ्कारङृतचार्त्वाय परं भवतीति ततोऽस्य मेदः । उदारत्वं बाच्यता- 
वैदग्धी । यथा ~ 

+कामकन्दर्पचाण्डारो मयि वामाश्ि ! निर्दय, इत्यादौ । 
पदार्थे वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदामिधा । 
प्ोदिव्यीस-समासौ च [ साभिपायत्वमस्य च ॥ ] 

ओजः । क्रमेणोदा ° “चन्दर शइत्येकपदार्थे ‹सत्रिनयनसमुस्थं ऽ्योति'रिति । दिती 
यथा ~ कान्तार्यिनी चु या याति सद्ेतं सामिसारिका' इति बहु्वर्गेषु नभिसारिकाष्दा- 
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मिषाने । तथा एकवाक्यार्थस्यानेकवराक्येन प्रतिपादनं व्यासः, तथाऽनेकवाक्यार्थस्य एकेन 
प्रतिपादनं समासः । कमेणोदा 9 

प्राप्ता; भियः सकठंकामदुधास्ततः क 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किमू । 

तंतपिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किं 
कर्पं सिते तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥ 

भत्र तत्वज्ञानं विना सर्वमकिश्चित्करमित्येकवाक्यार्थाऽनेकनाक्येन भ्रपश्चितः । 

ते हिमालयमामन्त्य पुनः प्रेष्य च शिनम् । 
सिद्धं चासे निवे्ाथं तद्विचुष्टाः खथुधयुः ॥ 

सत्र एकवाक्ये बहुवाक्याथनिवन्धात्मा समासः । 

अथ कान्तिः [प ४२. १] दी्तरसत्वरूपा । यत्र रसोदी पनैकदेतुत्वं चारुत्वेनारुङ्कारादि. 
संमिन्ञम् । यथा "यः कौमारहर इत्यादौ । 

तथा अ्थेदष्टिहपः समाधिः । अर्थश्च द्विविधः । अयोनिः, अन्यच्छायायोनिश्च । क्रमे. 
णोवा० - सद्यो शण्डितमततष्णविषुकस्पद्िष्णुनारङ्गक' मित्यत्र । एवं नारङ्गकवर्णन- 
मन्येन [ न ] कृतमित्ययोनिः । द्वितीयो यथा - 

निजनयनप्रतिबिम्बेरभ्बुनि बहुशः प्रतारिका कापि । 
नीरोत्पलेऽपि मृष्यति करमपेयितुं इसुमलावी ॥ 

भत्र॒वद्नोलर्योः सादरयमन्येनापि वर्णितमित्यन्यच्छायायोनिः । इत्याखददेत्नां 
गुणानामपलापः कतुमयोग्यः प्रकाशचदतामिति नवीनाः । | 

सथ रसधमाणां मधुर्योजःपरसादानां गुणानां व्यज्ञकान् वर्णान् माह - 

सूरिं वगान्तयगा धरणो अटवगा रणौ लघू । 
अषृसिमेध्यश्त्तिवां माधुय घटना तथा ॥ (मू श्र ७४) 

टट्डढवजौः कादयो मान्ताः शिरसि निजनिजवर्गान्त्यवणेयुक्ताः । यथा (कुन्द् इत्यादि । 
तथा रणो हखान्तरितो । इति वणाः । अशृत्तिः समासाभावो मध्यमः समासो वेति । तथा 
माधुयैवती पदान्तरयोगे८ °गेन १) रचना माधुयंख व्यज्ञिका इति रोषः । पदान्तरयोग इति 
यथा “अलङ्करु' इत्यत्र पदयोः सन्धो मधुरवणोत्पत्तिः । यथा ~ अनङ्गरङ्गपतिमं 
तदङ्खमित्यादि । 

१ "ह्वा, इति पराड। सु. इ. । 
(ये प पि 
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योग आ्यद्तीयाभ्यामन्तरेण तलीययोः । 
टादिद्ो(श)षौ वृ्तिदच्ये गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ( ख° ५५) 

खवर्गप्रथम-द्वितीयाभ्यां द्वितीय-चतुर्थयो्योगः । रेफेणाध उपरि उमयत्र वा यस्य कख. 
चिततुल्ययोस्तेन तस्येव सम्बन्धः । टवर्गो णकारव्जः, शकार-षकारो, दीरधसमासः, विकटा 
घटना ओजसो व्यल्ञिका इत्यथः । यथा मूरभाञुद्र्तकृतते'तयादि । 

परसादव्यज्ञकानाह - 
श्चतिमान्रेण चाब्दानीं यनाथपल्ययो भवेत् । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गणः स्यतः ॥ (म्० कार ५९) 

समग्राणां रसानां समासानां घटनानां च । यथा - 
परि [१० ५२. २] म्लानं पीनस्तनजधनसङ्गादुभयतः 

तनोर्मध्यस्यान्तःपरिमलनमप्राप्य हरितम् । 
इदं व्यस्तन्यस्तं शछथयुजरताक्षेपचरनेः 

कृराश्चाः संतापं बदति नरिनीपत्रश्चयनम् ॥ 
कृचाश्रयाः इशशरीरायाः संतापं विरहवेदनां बिसिनीपत्रस्य कमकिनीदरूख इदं शयनं 

शय्या वदति कथयति । कीरशचम् £ पीनयोमांसर्योः सनयोः जघनस्य नितम्बस्य सङ्गात् 
संसगीत् उभयतो भागद्रये ऊ्वाषोरूपे परिम्छानं उच्छुभ्कम् । पुनः कीदशम् १ तनोर्मष्यस्य 
उदरभागस्य परिमिरनं संसगेमप्राप्य अन्तर्मध्ये हरित हरिद्रणम् । छथा या भुजरूता तखाः 
क्षेपो बुद्धिपूर्वैकचालनम्, चरनं॑चबुद्धिपूर्विका क्रिया, तेव्यैन्यासं निषटितसंनिवेश- 
मित्यर्थः } यद्यपि गुणपरतत्रा घटनादयस्तथापि - 

वक्तवाच्यप्रवन्धानामीचिेन कचित् कचित्। 
रचनाघ्र्तिवणानामन्यथात्वमपीष्यते ॥ (म्, का, ०७) 

कचित् वाच्यप्रबन्धानपेक्षया वक्त्रोचिप्यादेव रचनादयः । कचित् वक्मन्धानपेक्षया 
वाच्योचियाद् रचनादयः । उदाहरणं खयमूहनीयम् । एवं कचित् वक्तेवाच्यानपेक्षया 
प्रबन्धोचित। एव ते । तथा हि - आख्यायिकायां शृङ्गारेऽपि न मसणवणीदयः । कथायां रौद्रेऽपि 
नात्यन्तमुद्धवाः । नारक्षादौ रौद्रेऽपि न दी्धसमासादयः । एवमन्यदौ चित्यमनुसरसैम्यम् ॥ 

\\ इति पादजादशीभकन्बरसूयेसहखनामाघ्यापक-श्ीरात्रु्जयतीयैकरमोचनाद्नेकसुङृतविषःपक- 
महोपाघ्याय-श्रीमानुचन्द्रगणिदिष्य्टत्तररातावधानसाधनग्रमुदितपाद शादश्रीजकम्नर- 

प्रदत्त-ष (खु)रफहमापराभिधानमहोपाघ्याय-श्रीसिद्धि चन्द्रगण्विर्सचते 
कान्यप्रकादाष(ख)ण्डने गुणनिणयो नाम नष्टम उषासः \ 

ॐ 

† सु. पु, एषः शोक हेदक्पाडा्मको कम्यते - 
योग आद्यदृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 
डादिः शषौ बुखिदै्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ 

9 ^क्षब्दुातु' इति सु. सु पाडः । 



॥ काव्यप्रकाचासखण्डन 

नवम उषासः । 

भरङ्कारे विवेचनीये रक्षणशञब्दस प्रागुपादानात् तथेवाकाष्ासत्वात् शब्दारङा- 
रानीदक्राह ~ 

यवुकतमन्यथा [१० ४२. १] वाकयमन्यथाऽन्येन योज्यते । 
चछेषेण काक्रा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्भिषा॥ | 

( मू का० ७८ 
वक्त-्रोतृनिवीद्योऽयमरङ्कारः । भन्यथा अन्यप्रकारेण वक्तृरन्यामिप्रायकं वाक्यं शोत्राऽ- 

न्यथा समर्थितमित्य्थः । अन्येनेति तेन खोक्तौ अन्यथाकरणे अपहतो नातिञ्यािः । शेषेण 
वक्तुरविवक्षितेन शब्दस्य शक्यान्तरेण । तथा काका । तथा च केषवकोक्तिः, काकुवकरोक्ति- 
श्वेति निर्गलितार्थः । क्रमेणोदाहरणम् ~ 

अहो केनेदृशी बुदिदारुणा तव निभिता । 
त्रिगुणा श्रुयते बुद्धिने तु दारुमयी कचित् ॥ 

अस्यार्थः - दारणा हिला कष्टेन च । त्रिगुणा सत्त्वरजस्तमोमयी । अत्र दारुणस्वपदुस्य 
दारुमयत्वेनान्यथा योजनम् । 

गुरुजनपरतन्रतया दूरतरं देशतो गन्तुम् । 
अलिड्रकोकिररलिते नेष्यति ससि ! सुरभिसमयेऽसौ ॥ 

गुरुपरतश्रतया गुवोघीनतया बत कष्टे दूरतरं बहुदिवसगम्यं देहो जनपदं गन्तुं यातुं 
उद्यतः कृतोधोगः वसन्तसमये असौ नायको नैष्यति नायास्यति । कीददो ? किकुलं 
अमरसमूहः कोकिरूः पिक; तेन रुकिते सुन्दरे । सखीति सम्बोधनपदम् । नायिकया 
नैष्यतीति निषिद्धे, तत्सखी काका अन्यथयति - नैष्यति £ अपि तु एष्यव्यवेत्य्थः। 

घणेसाम्यमनुप्रासः, (कान ७५, भर पा) 
यमकेऽतिन्याप्िवारणा्थमाह - खरवेसाहद्येऽपि व्यज्ञनसाम्यमनुभरासः । अत्र खरसादश्यं 

न प्रयोजकं कुररुकरुत्रमित्यादिष्वपि दशैनात् । यमके तु समनानुपूर्वीकत्वं प्रयोजकम् । 
छकशृरत्तिगतो द्विधा । (» दवि प ) 

छेका विदग्धाः । वृतति्मधुररसादिग्यज्ञिका तत्तदानुपूषींरूपा । गतो ज्ञातः । आभ्यामु- 
पाधिभ्यामित्यथः । छेकाचुप्रासो वृत्यनुभासश्वेति द्विधा ज्ञेयः । किं तयोः खहूपमित्याह ~ 

सोऽनेकस्य सकृत्पूवे!, (» ठ० प० ) 
अनेकख अथोद् व्यज्ञनस्य सङृदेकवारं साम्यं छेकानुमासः । यथा - 

ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवयुः (१* ५२. २) शची । 
द्भे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डताम्र् ॥ 



नवम उललासं ७१ 

ततसतदनन्तरं शक्षी चन्द्रः कामेन कन्दर्पेण परिक्षामा कक्षा या कामिनी तस्ायो 
गण्डो गछ्ठात् परप्रदेशस्तद् वत् पाण्डूतां पाण्डरब्णैतां दभरे शृतवान् । कीदशः १ अरुणस्य 
सूयेस्य परिस्पन्देनोदयेन मन्दीकृतं म्लानतां नीतं वपुः शरीरं यस्य सः । मन्द-श्यन्दीत्यत्र 
काम-कामिनीत्यत्र नकार-दकारयोः ककार-मकारयोरप्यनेकस्य सकृत् साम्यम् । 

एकःस्याप्यसक्रस्पर; ॥ ( श* ७९, चर पार ) 

अपिशब्दादनेकस्य व्यज्ञनस वा द्विबेहुङ्ृस्वो वा सादृश्यं वृत्यनुपासः । शतिर्धि" 
भजते । तत्र ~ 

†माधुयध्यज्ञकव्णेर्वेद भी रीतिरिष्यते । 
आओजःपरकाशाकैगौडी पाज्चाटी तैस्तथा परैः ॥ (मज श= ८०) 

सर्वत्र प्रागुदाहृतम् ~ अनङ्गरङ्गप्रतिमं मित्यादिना, भूरषुद्रुलकृयेणत्यादिना, (अप- 
सारय पनसार' मित्यादिना च । 

शाब्दस्तु लाटाजुधरासो-मेदे तात्पयेमाश्रतः । (मर क ८१, ३० ) 
पूवं तु वर्णानुप्रासो दर्दितः, अवं तु चब्दानुप्रासः । शाब्दः शब्दगतोऽनुप्रासः । 

श्यते प्रकाश्यते अनेन । शाब्दश्च पदं प्रातिपदिकं च । ररानुप्रासः पुनः शाब्दः 
शब्दगतो न व्णगत इत्यथः । अतः च्छेकवृत्तिभ्यामस्य मेदः । 

पदानां सः 
शारानुपासः । प्रागुदाहृतम् "यख न सविधे दयिते"त्यादि । 

पदस्यापि; (कन ८९० मन पर) 
उदा० - 

वद्नं वरवर्णिन्यास्तखाः सल सुधाकरः । 
सुधाकरः क नु पुनः करङ््विकलो भवेत् ॥ 

तस्या वरवणिन्या उत्तमाङ्गनायाः वदनं मुखं सुधाकरश्वन््रः इति सत्यं यथार्थम् । 
पुनः सुधाकरः चन्द्रः कलङ्कविकलो राञ्छनमलिनः तस्या वदनं क भवेन्न भवेदिव्यथः । 

वृत्तावन्यन्न तन्न वा | (५ दिनपर) 

नान्न; स व॒त्यश्त्योश्च, ( ९० प° ) 
एकञिन् समासे मिन्ने वा समासे समासासमासयोवा नान्न; प्रातिपदिकस्य न तु पदसं 

सारूप्यम् । प्रत्ययरदहितसयेव प्रातिपदिकलात् । यथा- 

† दिषबुरकेषु तु -““माधुयैव्यजजकेषैर्णे खपनागरिकोख्यते । 
ओजःप्रकाशकैस्तेस्तु पषा कोमला चरैः ।” 

एतादृशः पठ; पल्यते । 



५७ काव्यप्रकादाखण्डन 

सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार धरणिधव कीरिः । 
पौरुषकमला कमला साऽपि तवेवासि नान्यख ॥ 

हे विभाकराकार सूयं - (१० ४४,१) सदश्च ! धरणेः प्रथिन्या धव खामिन् । तवं कीर्तिः 
भसि वत्तेते । कीटशी  सितकरश्चन्द्रस्तस्य करः किरणस्तद्रत् ठचिरा मनोहरा बिभा 
कान्ति्यसयाः। पौरुषकमला पीरषरक्ष्मीः, कमल रक्ष्मीः साऽपि प्रसिद्धा तवैवासि नान्यस 
पुस इयर्थः | 

तदेव पश्चधा मतः ॥ (का ८२, चन पार) 
 कटानुप्रासः; | 

अथ सव्यथेभिन्नानां बणोनां सा पुनः श्रुतिः । (क ८२, १०) 
यमकम्, 

अर्थमिन्नानामिव्येकार्थमिन्नानामिव्यथः । तेन रयनुप्रासे न प्रसङ्गः । उभयोरेकस्य वा 
निरर्थकत्वे संग्रहः । अत्र श्रुतिसाम्यं प्रयोजकम् । तेन वर्णमेदे श्रुव्येकत्वेऽपि यमकम् । 
यथा ~ समरसभरसोऽय'मित्यदेः, सेति सरोरस इत्यादिवैरक्षण्येन तेनेव क्रमेण सिततया । 

पादतद्भागघत्ति तद्यालयनेकताम् ॥ (कार ८३, उ°) 

पादः चतुथा्चः, तद्धागसतदद्ध-तदद्धीदिषूपः । क्रमेणोदा ° - यथा - 
अचर एष बिभति निरन्तरं मृदुरुतामहतीरसषभावनम् । 
बहति चात्र घने युवतीगणो मृदुखतामहतीरसमावनम् ॥ 

यथा ~ 
यदानेतोऽयदानतो नयाल्ययं नं यात्ययम् । 
रिवेहितां शिवे हितां स्रामितां सरामि ताम् ॥ 

तारतारतररेतेरुचरो्तरतो रुतः । 
रतार्ता तित्तिरी रोति तीरे तीरे तरो तरो ॥ 

एवं भरद्वृ्ति-शटोकादृत्तिभेदा द्रष्टव्याः । 
वाच्यभेदेन भिन्ना यद् युगपद्भाषणस््शाः । 
श्डिष्यनिति चाब्दाः छबोऽसौ | ऋ ॥ 1 

कार ४ 

अथमेदेन शब्दभेद इति दर्दने काव्ये खरो न॒ गण्यते, - इति च नये वाच्यभेदेन 
भिन्ना अपि यद् युगपदुश्चारणेन शिष्यन्ति भिन्न खशूपमपहुवते स शषः । ननु 
सगृहीतमिन्नखरूपत्वं क्षणं दोषाद् भेदाग्रहे अयमरङ्कारस्तत्र को दोष इत्यत आह - 
युगपदिति । युगपद्धाषणमेकोष्चरणमेव तस्य स्पशेसद्विषयत्वम् , तथा च स एव दोष इत्यर्थः । 
तथा च दाब्दानां मिथोभेदस्तत्रो्चारणेन दोषेण न गृणत इति स शेषः । भर्थप्रतीत्य- 



नवम उङासः दः. 

नन्तरं गृ्यमाणस्तु मेदौ न किञ्चित् कुरुत इति वाच्यभेद [१० ४४, २ ] इति । वैयाकरणे 
ज्ञिविधाः शब्दा भिचन्ते ~ खूपतः, खरतः, अ्थतश्चेद्युच्यते । वाच्यः राब्दोच्ारणानन्तरं 
्रतयेयो न त्वमिधेयः । तेन श्वेतो धावतीत्यत्र नाव्याप्तिः । अन्यथा श्वतगुणवत् कुङ्खरसमीपदरे" 
शस्थयोरेकस्यापि वाच्यताविरहैण शेषो न स्यात् । गुणवति श्वेतशब्दस्य क्षणिकत्वात् 
सत्रामिधा, सनियन्त्रणेन व्यज्ञनावसरः । तसान्नानार्थंपु यत्न युगपत् प्रकरणादिकमवतरति 
तन्न छेषः, यत्र करमेण तत्रावृत्तिः, यत्रेकत्रेव तत्र व्यज्ञनेति व्यवथितिः । यथा ~ 

महत्या गदया युक्तः सत्यभामासमनिवितः । 

मवान् वा भगवान् वाऽपि गतो मेदः परस्परम् ॥ 
अय सभङ्गक्षेषः । अभङ्गक्ेषो यथा - 

योऽसङृत् परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः । 
शतकोटिदतां बिभ्रद् विबुधेन्द्रः स राजते ॥ 

स ̀ बिबुेन्द्रः पण्डितश्रष्ठः राजते शोभते । स कः १ यः असकृद् वारंवारं परगोत्राणां 
शश्ुसन्तानानां पक्षस बरुस च्छेदे ना क्षणेनैव क्षमः समथः । छेदष्पे क्षणे उर्सवे क्षमो 
योग्य इति कश्चित् । शतको दीद॑दातीति शतकोरिदस्तस्य भावस्तत्ता तां बिभ्रद् धारयन् । 
पक्षे - स बिबुधेन्द्रो देवेशरष्ठः इन्द्रो राजते शोभते । यः परगोत्राणां परे शत्रवो ये गां एथिवीं 

्रायन्त इति गोत्राः पर्वतास्तेषां पक्षस्य च्छेदः कर्तनं तेन यः क्षण उत्सवः तत्र क्षमो 

योग्यः ! शतकोरिना वजेण यति खण्डयतीति शतकोटिदस्तस्य भावः रातकोटिदता तां 

बिभ्रद् दधान इत्यथैः । अत्र अभिधानियन्रणामावात् द्वावप्यर्थो वाच्यो । जयं शाब्देषः । 
छत्र शब्दाः परिवृिं न सहन्ते । यत्र तु शब्दाः परिवर्ति सहन्ते सोऽ्थषेषः । यथा - 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् । 
अहो ससद इत्ति; त॒राकोटेः खरस च ॥ 

उन्नति ऊर्गतिं पक्षे आनन्दम्, अधोगतिं नत्रतां दुःखं च, अहो इत्याश्चर्ये ।. जत्र 

अल्येनोदेकमायातीति पठे भवति [ प ४५, १] छेषः । इत्य्थश्ेषोऽयम् । एवम् - 

‹सकरुकरं पुरमेतजातं संप्रति सुधांश्चविम्बमिव ॥' 

एतस्पुरं नगरं सकठकरं करुकटठेन कोराटलेन सहितं जातम् । किमिव ! सुधांञयुनिम्बमिव । 

तदपि कीदशम् £ सकलाः समस्ताः कलाः चन्द्रकला यत्र तादशं संपू्णमि्यर्थः । इत्यादौ 
छेषप्रतिभादेतुरूपमा, न तु उपमाप्रतिभोसचिषेवुः शेषः । यतः $षस्येव साम्यनिवाहकता, 

न तु साम्यस्य शेषनिवीहकता । शेषबन्धतः प्राक् साम्यस्य अनुपखितेः । अत्र सकठकक 

एव साधारणो धर्मः । अथवा सकलकरुत्वयोरे कशब्दवाच्यत्वेन साजात्यमिव्यथः । एवम् - 

(अनिन्दुसुन्दरी नियं गर्छावण्यबिन्दुका ॥ 
कार प्र १० 



., । काव्यप्रकदिखण्डन 

-हत्दौ शेषपतिमोलतिरैतविरोधः, न तु विरोधप्रतिभोत्यत्ति्ेदः छेषः । शेषे हि णं 

हथ धन्वयबोध विषयस्वम् । इह त्वेकस्यैव, अन्यस तुपखितिमात्रम् । 

ववी (्तदहशुक्तामणिः' - सद्वंशः समीचीनं कुं स एव वंशो वेणुस्तत्र मुक्तामणिरिष्वथः । 

(नाटपःकविरिव [ खर्प ] शोको देव ! महान् सवान् ॥' 

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहौ दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ 

सन्ध्या प्रातःसन्ध्या अनुरागवती रैहित्यवती प्रेमवती च । दिवसो दिनं तखाः 

सन्ध्यायाः पुरःसरोऽसरः संमुखश्च । जहो आश्य । देवगतिः विधातृरीतिः, चित्र 

विचित्रा, तथापि समागमः संयोगो नेव्य्थः । इत्यादो परम्परितरूपकस्य व्यतिरेकसमांसीक्तिषु 

शेषस्य निवीहकता, न तु कषे विश्रान्तिरिति । 
अत्र चित्रमेदानाह - ¦ 

तजिश्र यच्र वणीनां पश्ा(खङ्गा)द्याकारदेतुता ॥ (का ८५, उ* ) 
ननु गणानां कथं सञ्जाधाकारतेति चेत्, न । संनिवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता बणोः 

प्रखह्नायाकारतामुहासयन्ति, लिखिताक्षराणां तथात्वात्, तेन सहामेदोपचारेण । खज्गादि- 

भन्धानां बणीश्रयत। यत्रालङ्कारे तत् । कष्टं काव्यमेतत् । यथा - 

भासते प्रतिभा [१ "५, २] सार रसाभाताहताविभा । 
भावितास्मा श्भा वादे देवाभा बत ते सभा॥ 

पशवन्धः । मस्या्थः- टे प्रतिभासार ! तव सभा भासते रसेनाभाता रसिकेत्यथेः । 

हताऽधिभा अदीपिर्यस्याः । भावितो वशीकृतः भता यया सा । वादे शुभा । देवाभा 

देवदु्या । बत हषं । 
रसासार रसा सारसायताक्ष क्रतायसा । 
सातावात[तबातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ॥ 

सर्वतो भद्रः । भस्यार्थः - रसाारेति सम्बोधनम् । हे एथ [सार] । रक्षतस्तव रकाऽस्तु । 

सारसः पक्षिभेदः जरजमिति वा तद्वदुदी्धनेत्र ! क्षतः अयः शुमावहो विचिर्थस्य तं स्तीति 

रसाविज्ञेषणम् । सातावात सातं नष्टं, अवातं अज्ञानं यख । वा गतीव्यादिधात्वनुसाराव् 

ये गत्या ज्ञानाथौः । तनूकरणे तक्षः ते राति प्राप्नोति तदितर । वु पुनरर्थे । एवमन्येऽपि 

खङ्नमर्धादयोऽनुसत्तव्याः । 

शथ्दार्भोभयवृतिष्वेन उभयोररुङ्कारयोर्मध्ये पुनरुक्तवदाभास रक्षयति । 

पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारङान्वगा । 

एका्थलेव, चाच्दस्य. (का० ८६) 

9 सु. पु. प्पद्माद्याकृति्ेतुता' इति पाठः । पि 



नवम उदास ॥ 

, विभिज्रहपसाथकानथकशषब्दनिषठं पुनरुक्तस्येव पुनरुक्तवत् आभासो श्चानं द्कार्थस्येना- 
पाततो भा[सनं पुनरुक्तवदाभासः । अर्थान्तरसङ्कमितेऽतिव्याप्तिवारणाय विभिन्नाकरिति 
निजातीयानुपूर्वीक इत्यथः । तत्न च नानुपुरवींमेदः । विभजते - स च श्ुब्दख्यं -” 
केवरं शब्द्निष्ठः । यथा- 

चकासत्यङ्गना रामाः कोतुकानन्दहेतवः । 
तख राज्ञः सुमनसो विवुधाः पाश्वैव्तिनः ॥ 

अङ्गनादु रमत इत्यज्गना रामाः विरहश्लयाः । कौतुकेन विवादसूत्रेण य भानन्ब् । 
विबुाः पण्डिताः सुमनसः । अत्राङ्गनादिपदान्यखण्डान्येव । 

तथा शाब्दाधयोरयम् | (का ८९, ष° प्र) 
मथा - तजुबपुरजघन्योऽसो करिङ्ञ्जररुधिररक्तखरनखरः । 

तेजोधाम महःपए्थुमहसामिन्द्रो हरिजिष्णुः ॥ 
स्यार्थः ~ तनुः शरीरं कृशश्च । अजघन्यः अप्रमेयवरः | करिणो गजाः प्रशस्तद्यण्डाश्च । 

[ प० ४६,१] रक्तं रुधिरं रक्तो व्ण विरोषनिष्ठश्च । तेजो बरुविदोषः परोस्कषाक्षमता च | 

धाम तेजः स्थानं च । महस्तेजो बरविरोषश्च । दरिरिन्द्रः सिंहश्च । भिष्णुः कपीन्द्रो 
जयनक्षीरुश्च । तनुवपुः कृशरीरः । करिणां प्रशसग्ुण्डानां कुञ्ञराणां रुधिरैः शोणितैः रक्ताः 

श्लोणः खरास्तीक्ष्णा नखा यख । तेजसः परोकषाक्षमताय।; धाम सानम्, महो बरुविरोषसेनं 
पथु प्रदासतं मनो येषां तेषामिन्द्रः ्रष्ठः । अत्रैकसिन् पदे तनुविर््तत्यादिदपे परिवर्षिते 
नारुङ्कार इति शब्दालङ्कारः । अपरसिन् वयपुःकुञ्जरादिरुधिरङूपे परिवर्पितेऽपि स न 
हीयत इत्य्थनिष्ठः । इव्युभयारुङ्ारोऽयं रब्दा्थयोर्मष्ये कथितः ॥ 

॥ इति पादशाह-श्रीजकन्बरसूयैसदखनामाघ्यापकःश्रीशनुज्ञयतीयकरमोचना्नेकमुकतनिधोपक- 
महोपाध्यत्यश्रीमानुचन्द्रगणिदिप्या्ोत्तरशतागघनसाधनमटोपाध्यायप्रीरिद्धिन्द्र- 

गणिनिर्िते काम्यप्रक्छखण्डने नमम उद्धारः ॥ 

ॐ 

दुङाम उद्छासः | 

अथाथीरुङ्कारानाह ~ चारत्वोत्कषात् प्रथमं उपमां लक्षयति । 
साघम्यसुपमा भवे, (का० ८५७, प्र पा ) 

समानौ भमौ ययोः अथीदुपमानोपमेययोः, तौ सधर्माणो, तयोभौवः सागरम् । छमान- 
धर्मनिरूपितः सम्बन्धः । स एव उपमा समासोत्तरमाववाचिप्रत्ययसख संबन्धामिधायकत्वात् । 
यद्वा समनिर्बहुभिर्धरमैः संबन्धः साधर्म्यम् । वस्तुतस्तु तद्विनतवे सति तदतमूयोधर्मवस्व- 
सुपमेति निगेकिताथः । मेदम्रहणमनन्वयम्यवच्छेदाय । 

पूणो लुपा च, 
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` उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने पृणी । एकस्य दयोख्याणां वा 
भनुप्रादाने उप्ता । 

[,॥ 

साभिभा। 
श्रालयाथीं च भवेद् वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥ (क० ८७) 

यथे [ववादिश्चब्दा -यसरास्तस्येव श्रुवेव उपमानताप्रतीतिरिति । यथे[व]वादिश्चब्दसच्ते 
श्रौती तथेव (तत्र तसेवेत्यनेन इवार्थ { १० ५६, २] विहितख वतेरुपादाने । सदशतुल्यादि 
क्षब्वप्रयोगे “सरसिजमिदमाननं च त्याः सम'मिव्यादो प्रृतापरह़ तप्य रो चनयैव उपमानो- 
पमेयप्रतीतिरित्यार्थी, ततद्वततेन च तुस्यमित्यादिना विहितस्य वतेः सितो । शवेन निध्य- 
समासो विभक्तयरोपः इति नित्यसम।से इवशब्दप्रयोगे समासगा । समासानुशासनपयोजन- 
मभिरिव राजा शत्यादो । अत्रेदमवधातम्यम् - चन्द्र॒ इष मुखमित्यत्र यजातीयधरममाश्रयश्चन्द्र 
तजातीयधमीश्रयो सुखमिस्युपमेयविरोष्यकैव प्रतीतिः, न तु चन्द्निष्ठसजातीयधर्मीश्रयो 
मुखमिति प्रकृति विशेष्य एव प्रत्ययः । तथा सति हंसीव धवलश्वन्द्र इत्यादौ प्रतीति- 
मान्थयेनिरदेण दोषो न सात् । हंसीनिष्ठधवरुत्वसजातीयधवलख्वत्तया चन्द्रपरतीतावनुभव- 
सिद्धे मन्थयं न स्यात् । उभयविरोप्यकत्वे तु पुंस्वान्वितधवरूपदस्य हंसामनन्वयेन 
चन्द्रमाश्नान्वये विषक्षितप्रतीत्यनुपपत्तिर्दोषसंभव एवेति । चन्द्र इय मुखं आहाद्कं इत्यत्र 
साहदकत्वस्य उभयगामित्वेऽपि नपुंसकस्य सुखपदसय लिङ्गहण नपुंसकानपुंसकयोरिष्यनु- 
श्चासनात् इति । क्रमेणोदाहरणानि - 

उत्थाय हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । 
वाखवेधन्यद्ग्धानां इरक्लीणां यथा इवा; ॥ 

चकितहरिणलोललोचनायाः कधि नितरामरुणाभिरमशोभम्। । 
सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि संमदं विधत्ते ॥ 

तस्मा नायिकाया इदमामनं मुखं सरसिजं कमर च समं तुस्यमिति कृत्वा चेतसि मनसि 
्॑मदमानन्दं निधत्ते करोति । तस्याः कीददयाः £ चकितश्चश्वरो यो हरिणो म्रगत्तद्रह्णोले 
शश्चले लोचने यस्याः । आननं कीदशषम् £ कृषि क्रोधकाठे तरुणः कटोरो योऽर्णः 
"ू्य्द्टतारा उद्धर हारिणी मनोहारिणी कान्ति्दौपिर्यस [१० ५.१] तत् । इयं च 
समक्चब्दयोगादार्थी - 

वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ बन्दे पार्वती-परमेश्वरी ॥ 
आद्यन्त-मध्यरदितं दश्चाहीन पुरातनम् । अद्वितीयमहं बन्दे महस्रसदशं हरिम ॥ 

गाम्भीयगरिमा तख स्यं गङ्गाथेजङ्गवत् । 
[ दुयलोकः स समरे निदाधाम्बररलवत् ॥ ] 

= = ------- ~ ---~~ ~~~" ---~ ----~---------- 
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सारिणी कता द्यते । 
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तद्धिते पणौ श्रौतीमुदाहरति । तश्च राज्ञो गाम्मीर्यैख गरिमा गुरतं ॒गङ्खाया युजङ्गः 
कामुकः समुद्रसद्रत् तयेव । अत्र "तत्र तयेवे"त्यनेनेवा्थे वतेर्विधानच्छौतीस्वमारोकनीयम् । 
एवं क्यचि क्यङि णमुकि च भवद्युपमा । क्रमेणादाहरणानि - 

पौरं सुतीयति जन समरान्तरेऽसावन्तः पुरीयति बिचित्रचरित्रचशुः । 
नारीयते समरसीश्चि कृषाणपाणावारोक्य तख रछितानि सपलसेना ॥ 

भसो राजा पोरं रोकं सुतीयति सुतमिवाचरति । उपमानादावाचार इति कर्मणि क्यच् । 
संग्राममध्ये अन्तःपुर इवाचरति । अधिकरणाचेति क्यच् । तस्य चरितानि निरीक्ष्य शत्रुसेना 
सं्रामसीमनि नारीयते नारीवाचरति । कन्तुः क्यङ्क सरोपश्चेति क्यङ्क । णमुलि भेदद्वयं 
दशेयति ~ गृधेति - 

शरृधे निदाधधमाशदश पश्यन्ति तं परे । 
स पुनः पार्थसश्वारं सश्चरत्यवनीपतिः ॥ 

मृधे संग्रमे परे शत्रवस्तं राजानं निदाघघमांड्ुदयै निदाधकाठीनमूर्यमिव परयन्ति । स 
पुनरंवनीपतिः राजा दीधेसश्चारं पार्थं इव सश्चरति । अत्र "कषादिषु यथाविष्यनुप्रयोगः ॥ 

अथ ठका, तत्रेवादेखपे यथा - 

तततः कुमुदनाथेन कामिनी गण्डपाण्डुना । 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलङ्कता ॥ 

द्विपदसमासे तावदुदाहरति । ततस्तदनन्तरं चन्द्रेण मादेन्द्री पूर्वां [१० *७.२] दिक् 
अङकूता शोभिता । कीदरोन ट कुमुदानां नाथेन प्रकाराकेन कामिनीगण्डवत् पाण्डुना 
पाण्डवर्णेन नेत्रानन्देन नयनपुखजनकेनेत्यथः । अत्र॒ गण्डपाण्डुनेति द्वयोरेव पदयोः 
समासः । तथा धर्मवाचोद्धयोरेपि यथा - 

सविता विधवति विधुरपि सवितरति [तथा]दिनिन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥ 

सुखमनुदूरुवेदनीयम्, दुःखं प्रतिकूखवेदनीयम् । ताभ्यां व्याप्ते चिते सति, सितां 
सूर्यो विधवति विधुरिवाचरति । विधुश्वन्द्रः सवितरति सवितेवाचरति । यामिन्यो रात्रयो 
दिनन्ति दिनानीवाचरन्ति । दिनान्यपि दिवसान्यपि यामिनयन्ति यामिन्य इवाचरन्तीत्य्थः । 
विघुरिवाचरतीत्याचारेऽ्थं किप् त्ोपश्च । आचारार्थककिपो खोपात् धमीनुपादानम् । एतयो- 
लपि ~ समासेऽपि, यथ। - राजते राजङञ्जरः - राजा कुञ्ञर इव । त्रयाणां वादिधर्मापमानानां 
लोपे मवत्युपमा । मथा ~ मृगनयना मानसं दरतीत्यादौ । 'सप्तम्युषमनेत्यादिना यदा 
समासङ्ञेपो । 

अनयेनेव राजश्ररेन्येनेव मनखिता । 
मम्टो साऽ्च(थ विषादेन प्मिनीव हिमाम्भसा ॥ 
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एकिव बदहूपमानोपादाने मारोपमा । तथा यथोत्तरमुपमानस्योपमेयस्वे शस(शौनोषमा 
मोरा । शृङ्खरान्यायेन पश्चाद् वरुनया । यथा - 

मतिर मृ्तिमंधुरा मूृत्तिरि समा प्रभावचिता । 
तख समेव जयश्रीः शक्या जेत नपस न परेषाम् ॥ 

एवमन्यदपि बोध्यम् । 

उपमानोषमेयत्वे एकस्येवैकवाक्यगे । 
अनन्वयः, 

उपमानस्वं उपमेयत्वं चेत्यर्थः । उपमेयोपमावारणाय एकवाक्यग इति । उपमानान्तर 
सम्बन्धः अन्वयस्तदभावोऽनन्वयः । अतोऽत्र उपमानान्तरव्यवच्छेदेन चमत्कार इत्ति 
उपमातोऽलख मेदः । यथा- 

रामरावणयोयुद्रं रामरावणयोरिव । 
विपयासर उपमेयोपमा १० ४८.१ [तयोः ] ( का ९१, उ० ) 

तयोः उपमानोपमेययोः । विपयासः परिवृत्तिः अर्थात् वाक्यद्वये । उपमेयेन उपमा 
उपमेयोपमा । यथा- 

कमलेव मतिर्मतिरिव कमरा, तनुरिव विभा विभेव तनुः । 
धरणीव ध्रतिधरैतिरिव धरणी सततं विभाति बत यख ॥ 

यस्व मतिद्धिः कमलेव रक्ष्मीरिव । कमला रक्ष्मर्मतिरिव वुद्धिरिव । विभा कान्तिः 
तनुरिव श्चरीरमिव । तनुः श्षरीरं विभेव कान्तिरिव । धृतिर्धेयं धरणीव प्थ्वीव । धरणी 
परथवी धृतिरिव धैभेमिव सततं निरन्तरं विभाति योभत इत्यर्थः । 

तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । (कार ९३. प) 
अथवा उपमैव तिरोभूतमेदा रूपकमिष्यते । यथा - 

अथ लक्ष्मणानुगतकान्तवपुजेरधि व्यतीत्य स दाशरथिः । 
परिवारितः परित ऋक्षगणेस्तिमिरोषराक्षसबलं बिभेदे ॥ 

माला तु पूबेवत् । (का ९४, च° पा० ) 
माङरोपमायामिव एकसिन् बहव आरोपिताः, तदा मारष्पकम् । यथा ~ 

सूयामृतसख बापिकाऽपि जयश्रीरनङ्गख । 
विभ्रमरपेकसंपद् जयति जनानन्दकन्दली बाडा ॥ 
खं भायनमथोत्पेश्ला प्रकरतस्य समेन यत् । ( का ९२, ९० ) 

समेन उपमानेन । समेनेत्यनन्तरम्, रेक्यरूपेणेति रोषः । तथ च समेन उपमामेनषक- 
पेण संभावनसुमेक्षेत्यथेः । संभावनं उत्कटकोटिकः संदेहः । भयं चन्द्र॒ एव॒ भमविष्यती- 
त्याकारः । यथा - 
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अजश्भास्फाटितवह्छकीगुणक्षतोञ्वलाङ्गष्टनखांह्ुभिन्नयां । 
पुरः प्रवारेरिव पूरिताद्वया विभान्तमच्छस्फरिकाश्षमाख्या ॥ 
ससदेहस्तु भेदोक्तो तदनुक्ती तु सहायः ॥ (कार ९२, उ* ) 

रहतस समेनेत्यनुवत्तेते । तु भिन्नक्रमे । तदिति लिङ्गव्यत्ययात् संशय इययनेनन्विति । 
तथा च - समेन प्रकृतस्य संशयस्तु यः ससंदेहनामारुङ्कारः । अत्रोपमानोपमेययोरतिश्चयार्थ 
विप्रतिपत्तयः प्रादुभवन्ति ससंदेह भलङ्कारः, न तु खाणुपुरुषयोः भेदोक्तौ । यथा ~ 

गतं तिरशथीनमन्रूसारथेः {१° ४८, २ ] प्रसिद्धमू्वज्वलने हविर्नः । 
पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याङ्लमीक्षितं जनेः ॥ 

तदयुक्तो यथा - 
असाः सगंबिधो प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 

शङ्खारेकरसः खय नु मदनो मासो वु पुष्पाकरः 
वेदाभ्यासजडः कथं जु विषयन्या्र्तकातूहरी 

निमातु प्रभवेन्मनोहरमिदं सूपं पुराणो युनिः ॥ 
मत्र वेदाभ्यसनेन सगौनमिजञघ्वैुक्तम् । विषयव्यादृत्त्यनेन श्ाररसाकोशचरत्वञक्तम् । 

मनोहरमित्यनेन कान्तिदानारक्तिरक्ता । पुराणमियनेन निम।णेऽनिच्छोक्ता । यतो शृद्धस्य 
तरुणी विषमिणद्युक्तम् । 

नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः। 
तत्परपरितं शिष्टे वाचकं भेदभालि वा ॥ (° ५५) 

यथा - 
विदन्मानसहंस वेरिकमरासंकोचदीपद्युते 

दुगोमागेणनीररोहित समित्खीकारैश्वानर । 
सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयमप्रागभावमीम प्रभो 

साम्राज्यं वरवीर वास(वत्स)रयतं बैरिशयुबेः क्रियाः ॥ 
निदुषां पण्डितानां मानसमन्तःकरणमेव मानसं सरोविरोपसतत्र हंस । वैरिणां शत्रुणां 

कमखया रक्ष्याः संकोच एव कमखानां पद्मानामसंकोचो तिकासस्तत्र ॒दीप्तदयते सूर्यं । 
दुगीणां कोट्ृलक्षणानां अमारीणं अनन्वेषणमेव दुर्गाया भवान्या मानवत्या ागेणं अन्वेषणं 
तत्र नीररोदहित शिवखख्प !, समितां संम्रामाणां खीकारोऽङ्ीकार एव समिधां हवनीयार्ना 
खीकारसत्र वेश्वानर अमे ! सवे यथार्थे प्रीतिः प्रेमैव सत्यां सतीनामिकायां कन्यां या 
अपीति्ढेषसतस्या विधानं भाचरणं तत्न दक्ष दश्ननामकप्रजापते }; विजयः परपराभव एव 
किजयोऽजुनः तसात्मागभावः प्रागुखत्तिसतत्न मीम भीमसेन | प्रभो समध ! वरवीर उक्छृष्टवीर । 

१ “माध्य पथमिवुम्ः इति टदि०। २ "केवरुवेदी भवेद् शष शत्युकेरिति भावः 4 
इति रि०। 
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त्रिश्च अष्ठसम्बन्धि वत्रदतं व्याप्य सा्राञ्यं उच्चैरत्य क्रियाः विदध्यादिव्य्थः । मान. 
समेव मानसं सरः, कमलयाः रक्ष्याः संकोच एव कमलनामसंकोचः, दुर्गाणाममार्गणं 
[ प. ४९.१ ] एव दुर्गाणां मागेणम् , समितां स्वीकार एव समिधां खीकारः, सत्ये प्रीतिरेव 
सत्यामग्रीतिः, विजय एव परामव एव विजयोऽजुनः - एवमारोपणनिमित्तो ईंसादेराेषः । 
यद्यपि शन्वारङ्कारोऽय तथापि प्रसिद्धिवशादत्रोक्तः । 

मेदभाजि यथा - 

आङानं जयकरिणः प्रतापतपनख पूर्वाद्रिः 
सेतुविपत्तिजलधेधरणिथुजस्ते यजो जयति ॥ 

हे राजन् ¡ ते तव भुजो बाहुः जयति । कीदशः £ जयः परपराभव एव करी हस्ती, 
तस्यारानं बन्धनस्तम्भः । विषद्वारिपरेः विपत्तिसमुद्रस्य इषदां पाष्राणानां सेतुः । प्रतापसूयेख 
पृवीद्रिरुदयगिरिः । कीदशस्य ते? धरणीं सुनक्तीति धरणीमुक् तस्य । अत्र॒ जयादेर्भित्न- 
शब्दवाच्यस्य करिषाचारोपे भुजसाखानताचारोपो युज्यते । माराऽपि पूर्ववद् बोध्या । 

प्रक्रत यचिषिध्यान्यत् साध्यते सा त्वपह्ति; । (का ९६, १०) 
निषिध्य उपमेयमसत्यं करत्वा । यथा - 

स्फुटनीलोत्परपरलं सुधामयूखे सुधासरसि । 
मन्यामहे नितस्िनि † नेप कलङ्कः परिस्फुरति ॥ 

एवं भज्गयन्तरेरप्युह्या । 

चोतयित्वा कमप्यथं गोपनीयं कथञ्चन । 
यदि श्ेषेणान्यथा वान्यथयेत्र सा स्वपहर्तिः ॥ 

यथा काटेऽसिन् जल्दानामिति प्रागुक्तम् । 

छेषः स वाक्ये एकस्मिन् यच्नानेकाथेता भवेत्॥ (का ९६, उ° ) 
यत्र शाक्यमेदेन शब्दभेदः, तन्न शढ्दश्ेषः । यथादरिते नानार्थे शिष्टे च । यत्रकार्थ 

[ हक्यो ] अपरोऽथां निरूढरक्षणया प्राप्यते तत्रार्थ्ेषः । यथा - 
उदयमयते दिङ्लमारिन्य निराङ्रुतेतरां 

नयति नलिनी (निधनं) निद्राधुद्रं प्रवत्तेयति क्रियाः (यां) । 
रचयतितरां खैराचारप्रवत्तेनकत्तनं 

वत वत लसत्तेजःपुञ्जो विभाति विभाकरः ॥ 
निभाकरः सूये; राज्याभिषेककाले पुरोहितादिभिः तततल्यत्वेन भरतापरुद्रादिवत् संकेतितो 

दृपविरोषश्च । उदयं पू्वाचरं संपदं च । दिशो माछिन्यं अन्धकारः दिश्यानां जनानां कुवेष्ल्व 
वा। निद्रा मनःसंमीरन निरुव्साहता [१० *९.२] च | क्रियां गमनादिकां सदाचारं 
च । खेराचारोऽभिसारादि वेदानु्ठद्ध्य सेच्छाचरणं च । तेजसां ररमीनां पुञ्ञः; मनागपि 
खाषमाननाक्षमता च । | 
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 षरोकिभंदकेः श्छिषटेः समासोक्तिः, ( शच° ९७, ९५) 
` भेवकेः विरोषणेः शिष्टः प्रकृताप्रकृतसाधारणेः । प्रृतार्थपतिपादकेन वाक्येन शिष्टानां 

प्रहृतसाधारणानां भेवकानां विशेषणानां माहस्म्यात् , न तु विरोषसामेथ्यीदपि यदप्रकृत- 
स्यामिधानं व्यञ्जनं सा समासेन संक्षेपेण अर्थद्वयस्य कथनात् समासोक्तिः । यथा - 

दिखण [तद८जशष) बाहरप्पसं जीये स कोवि उष्टासो । 
जयरच्छी तुह विरहे न उज्ला दुग्बला नयु सा ॥ 

भत्र॒तत्द्विरेषणसामथ्यात् अयरक्ष्मीग्यवहारे कान्ताग्यवहारस्य भआरोप्वमाणस्य 
चमत्कारितेति । इयमेवान्येरेकदे शवसिरूपकमिति भण्यते । 

निदशेना। 
अ भवदुषस्तुसम्बन्धः उपमापरिकल्पकः ॥ (का ९५,३०) 

उपमानोपमेयमावे पर्थैवसित इत्यथैः । तस्य वाक्य-पदार्थमेदात् दैव्यम् । तत्राधमुदा- 
हरति - क बुर्यप्रमन'! शत्यादिना । अत्राह्यनिषयया मन्मत्या सुर्व॑श्षवणनं न स्यादिवयेको 
बाभ्यार्थः। अपरस्तु उडपेन सागरतरणम् । न चोपमानोपमेयभावं निना भनयोः सम्बन्धः 
संभवतीति उपमायां पयेवसानम् । द्वितीयो यथा - 

अस्या युखख लीलां वहति श्षरतृशर्बरीनाथः । 
भत्र कथमन्यसख लीलं अन्यो वहतीस्युपमायां पयेवसानम् । पूर्ववन्माखऽपि बोध्या । 

अप्रस्तुतप्रशंसा या [ सा] सेव प्रस्तुताश्रया ॥ (न° ५८, उ० ) 
अप्रस्नुतस्य अप्रकृतस्य प्रसा वणैना । अप्राकरणिकाथाभिषानेन प्राकृरणिका्थसक्षेपोऽ 

्रस्तुतपरक्षसा । अस्या बहु विषयत्वेऽपि तुस्ये प्रस्तुते वुर्यान्तरस्याभिधाने अतीव्मक्कार 
इति तदेवोदाष्ियते - यथा - 

अवितततमोऽन्धक्पगभोदिदयुदधारि करेण येन विश्वम् । 
चरमगिरिगभीरगहरान्तः पतति स एष न [१० ५०. १ } कथिदीक्षतेऽपि ॥ 

धत्र अप्रस्तुतस्य तथाविधस्य रवेरभिधानेन प्रकृतानेकोपकारस्य कस्यचिन्महापुरुषस्य 
दुर्दशायां केनापि किश्चिननोपृतमित्याक्षिप्यते । एवमन्यत्रापि बोध्यम् । 

निगीर्याध्यवसानं तु पक्रतस्य परेण यत् । 
अस्तु्तस्य यदन्यत्वं यच्यर्थोक्तो च कल्पनम् ॥ (का १००) 
का्यक्ारणयोर्यग्च पौवांप्यविप्ययः। 
विज्ञेयातिक्योक्िः सा, (च १०१) 

अस्याः सामान्यङक्षणम् ~ मतिशयप्रतिपसये अन्यस्य अन्यतादार्म्यकोक्तिरूपं निगरणं 
प्रहृतनिष्ताधारणधर्मश्च अविषयीका(क)रणम् । तच्च चन्द्र॑ इत्यत्र चन्द्रे एवाय त्यत्र च 

कार प्र ११ 
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संमबति । प्रहृतं निगीर्य भसाधारणपर्मेण अनुक्सवा तेन" खुपकाद् व्यवच्छेदः । भध्यवसा- 
[ नं ] खतादास्येनाध्यवसायः। यथा .. 

कतामुङे लीनो हरिणपरिदीनो हिमकरः 
` खय हाराकारा गरति जलधारा इवलयात् । 
नीते बन्धूकं तिरङ्कसुमजन्माऽपि पवनो 

` गृहद्वारे पुण्यं परिणमति फखापि कृतिनः ॥ 
यच तदेबान्यस्मेनाध्यवसीयते सा अपरा । 

अन्यदेव हि लावण्यमन्येबाखाः सनद्युतिः । 
तन्मन्ये रचना नेषा सामान्यसख प्रजापतेः ॥ 

यद्यथंस्य यदि शब्देन चेच्छब्दे वा यत् कस्पन अर्थादसंभाविनोऽथैस सा तृतीया । 
यथा- 

उभो यदि व्यो्चि पृथक् प्रवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम् । 
` ` तेनोपमीयेत तमाठनीलमागुक्तयुक्तारतमसय वक्षः ॥ 

कारणस्य शीप्रकारितां वक्तु कायेख पूर्वोक्तौ समानकारोक्तो च चतुर्थी । यथा - 
हदयमधिष्ठितमादौ मारव्याः' कुसुभचापबाणेन । 
चरमं रमणीबष्भरोचनविषयं स्वया नीता ॥ 

मार्या मारूवीनान्न्याः नायिकायाः हृदयं कुसुमबाणेन कामेनादौ प्रथमतः अषिष्टित- 
माधितम् । ै  रमणीब्छम | स्वया चरमं. पश्चादथिष्ठितम् । त्वया कीदसोन १ रोभनविषयं 
नेत्रपात्रतां भजता -गच्छतेष्यर्थः । अत्र राजददनेन हृदये मदनवेदनेति [ १० ५०,२ ] तयोर 
अरदीष्य्रणेनभिति । समानकालोक्तो यथा - - 

(सममेव समाक्रान्तं दयं दिरदगामिना' - इत्यादो । 
परतिषस्तूपमा तु सा। (क १०१, चर पार) 

सामान्यस्य द्विरेकस्य यच्र वाक्यद्रये स्थितिः ॥ . 
( का १०२, पू०) 

सामान्य साधारणधर्मस्य वाक्यद्वये उपमानवाक्ये उपमेयवाक्ये च । यथा - 
देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्येषा । 
न खद परिभोगयोग्यं देवतसूयाङ्कितं रलम ॥ ` ` 

एषा देवीभावं कृतामिषेकसीतं प्रापिता ` परिजनपदवाच्यतां कथं भजति ? नेत्यर्थः 
ख निशितं दैवतरूपेण देवतामूर्यी अङ्कितं विदितं - रलं न परिभोगयोग्यं हदस्ता्यङहरण- 
योभ्यमित्य्थः । शत्र कथमित्यनेन म॒ खट इत्यनेन च अनो चित्यं प्रत्याय्यते इत्येकस्यैव 
भनौ जित्यरपसामान्यस्य द्विरपादानम् । “यदि . दहत्यजिल" इत्यत्र माखरूपा चैषा. बोध्या । 

§ छु. घु. सर्॑त्र 'माङस्या' - 'मारूतीः शाब्दो भ्यते । . † "भजतेल्यपि षाठः, इति रि०.। ` 
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ह्ान्तः पुनरेतेषां [ सर्वेषां [प्रतिविस्षनम् | ( ° १०२, उ* ) 
एतेषां साधारणधमीदीनां प्रतिमि्बनं निरिषटोपमा । यथा दप्योन्धगन्धगजङम्भ" 

इति । इष्टो निश्चयो यत्र स इष्टान्तः । गृदीवमामाण्यकः [ यत्न द्टान्तवाक्येन दाहटीन्तिक- 
वाक्यार्थनिश्यस प्रामाण्यम्रहो मबतीदयर्थः । यथा - 

त्वयि दृष्ट एव तस्या निशृत्ति(निर्बाति) मनो मनोभवज्वरितम् । 
आलोके हि हिमां शोर्विकसति इंयुदं इयुदत्याः ॥ 

सकृद्श््तिस्तु धमेस्य परक्कताघकृतात्मनाम् । 
सैव क्रियासु बहीषु कारकस्येति दीपकम् ॥ ( स्* १०२) 

धर्मस्य सहृवरत्तिरपादानं सेव सङृदरतिवंहीषु क्रिया सतीषवित्यथेः । क्रियाचित्यादि- 

हान्दात् गुणपरिग्रहः । धर्मख क्रियादिङूषस एकस्य सहृदीपनाद् दीपकम् । यथा - 

किविणाण धरणं नाआण फणमणी केसरादं सीहाणं । 
कुटबालिओण थणओआ इतो छिप्यति अथुआणं ॥ 

त्र स्पृशन्ति इति त्रिया सङ्कदुपात्ता । एवं बहीषु करियासु एकस्य कारकस्योपादानं 
नोध्यम् । 

मालाठीपकमायं चेद् यथोत्तरगुणावबहम् । (° १४, ९. ) 
पूर्वेण पूर्वेण वस्तुना उत्त [ प° ५१०१] रोत्तरमुपक्रियते तन्मालादीपकम् । यथा ~ 

संग्रामाङ्गणसंगतेनं भवता चापे समारोपिते 
संप्राप्ते परिपन्थियोधनिवहे सांयुख्यमासादितमर। । 

कोदण्डेन शरा; शरैररिशिरसिनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीत्य च लोकत्रयम् ॥ 

सश्र निःसपल्नभूलोकत्रयव्यापिकीिखामान्नपोत्कषैः प्रतीयते । तत्र पूर्वे यथायोगं उच्- 
रोतरोपकारकाः नियतानां प्राकरणिकानामेव अप्राकरणिकानामेव वा वृ्तिरित्यनुषतेते । 
अर्थवश्ाद् बिमक्तिनिपरिणामः वर्तते, उपादीयते सङृद् धर्म इत्यथः । यथा ~ 

पाण्डु क्षामं वदने हृदय सरतं तवालसं च वपुः । 
आवेदयति नितान्तं कषभ्रियरो्ग सखि ! हृदन्तः ॥ 

जत्र विरहानुभावत्वेन प्रहृतानां पण्डतादीनां सङृदुपात्तानां वेदनक्रियायामन्वयः । 
्त्रियरोगो यावद् देहमावी देहान्तरचिकित्सः । एवमप्रकृतानामपि । 

उपमानाथ्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । ( क १०५, १.) 
.- न्यस उपमेयस्य ध्यतिरेकः आधिक्यम् । यथा - 

'देवाकणेय येन येन सहसा ययत् समासादितम् 
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हर्य सुनयना दासी छृततामरसधिया । 
आननेनाकलङ्केन जयन्तीन्दुं कलङ्किनम् ॥ 

क्यं नायिक्षा सुनयना श्ोभननेत्रा जकर्केन निदषणेन आननेन मुखेन कर्धि 
कलङ्कयुक्तं इन्दु चन्द्रं जयति । आननेन कीदशेन ? दासीछृता तामरसस्य पमस श्रीः 
शोमा येनेत्यथः । 

आक्षेप उक्मानस्य परती वसुपमान( मेय ठता । 
तस्येव यदि वा कल्पा(ल्प्या) तिरस्कारनिवन्घनम् ॥ 

(का० १३३) 

हत्युभयङूपस्य प्रतीपरस्यात्र व्यतिरेक एवान्तभोवः । यथा - 
लावण्योकसि राजनि राजत्यसिन् किमिन्दुबिम्बेन । 

द्वितीयं यथा- 

भृणु सखि ! तव वचनीयं तव चदनेनोपमीयते चन्द्रः । 
अत्रोपमेयस्य न्युनतायामपि व्यतिरेकमिच्छन्ति । यथा - 

हनूमता शसा मया पुनर्िंषां हतैः दृत्यपथः सितीकृतः। 
तथा - 

मयाप्तं रामत्वं इश्लवसुता न त्वधिगता । 
इत्यादिषु । 

निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो [१० ५१.२1 विदहदोषाभिषित्सया ॥ 
(का० १०६, उ० ) 

वक्ष्यमाणोषकथिषयः स आक्षेपो द्विधा मतः । (का १०५, १०) 
वक्तुमिष्टस्य निषेध इति सामान्यरक्षणम् । वक्ष्यमाणेत्यादिवि शोषद्रयं वक्तुमिष्टस्य विव 

क्षितस्य अवद्यवक्तव्यत्वं अतिप्रसिद्धस्वं वा । वक्त निषेधो निषेध इव यः स यथाक्रमं 
बक्ष्यमाणविषयः उक्तविषयश्चेति द्विविध बाक्षेपः । यथा ~ 

अरे एहि[कि पि ] तीया(कीरटेवि कये णिक्षिव भणामि अलमह वा । 
अविआरिअकज्ञारंभआरिणी मरउ ण भणिस्सं ॥ 

[ भये एहि किमपि कस्या भपि कृते निकष भणामि [ भर्मथ वा ] | 
भवि खारितकायीरस्मकारिणी न्नियतां न पुनर्मणिस्यामि ॥ 1] 

न भणिष्यामीति पौनरुक्यं खेदातिशयपोषकम् । भग्रोहेश्यनायिकादुरवखानिवेदनस्य 
वक्ष्यमाणाया वा मरणावखाया अभिधानस्य अरमित्यादिनिषेषो अञ्षक्यवक्तव्यत्वमस्या 
व्यञ्जयति । 
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ल्योत्लचिन्दनमाला हालाहलतां परिप्राप्ताः । 
संप्रति सुष्दो हन्ताऽ्नेन किञुक्तेन न ब्रुमः ॥ 

न रूम इति निषेधो विरहे श्षीतलानामपि दुरुत्सहत्वस्य अतिप्रसिद्ध्वं व्यनक्ति । 
क्रियायाः पतिषेधेऽपि फर्न्यक्तिर्वि भावना ॥ (कर १०७, उ० ) 

क्रिया कारकव्यापारः प्रसिद्धसामभ्रीनिषेषेऽपि तत्कारयखूपफरस्यामिष्यक्तिर्विभावना । 
अप्रसिद्धं कारणमाक्षिपतीति न विरोधः । वैयाकरणाः क्रियाया एव हेतुतां मन्यन्ते । तथा 
च हेतुरूपक्रियाप्रतिषेषेऽपि तत्फरुप्रकारानं विभावना । वस्तुतस्तु कारणप्रतिषेयेऽपि कायै 
वचनं विभावनेत्यन्ये । यथा - 

कुसुमितरताभिरदताप्यधत्त रुजमलिङ्करेरदष्टाऽपि । 
परिवत्त॑ते स निनी सहरीभिरनालोडिताऽप्यधूर्णेत सा ॥ | 

सा नलिनी कुसुमितकताभिरहताऽपि रुजं म्नि अधत्त । अर्कुङठेरदष्टापि परिवक्तते 
स संकुचिता । रहरीभिरनारोडिताऽपि अधूणैत वभ्रामेव्य्थः । अत्र रुताहननादिकं देवु- 
दभावेऽपि पीडादिधारणं कार्यमुक्तमिति प्रङृतोद।हरणता । 

विदहोषोक्तिरखण्डेषु [१० ५२.१ ] कारणेषु फलावचः । (कार १०८, ९०) 
फरावचः कार्यानभिधानम् । अत्राप्यप्रसिद्धे कारणं सिद्धयतीति न विरोधः । यथा- 

नि्ाल्ययव्यञ्ञ(ज्जि नि पङ्जानामामोदमेदखिनि गन्धवाहे । 
न शश्वते कैतवबद्धनिद्राबन्योऽन्यकण्टग्रहणं युवानो ॥ 

यथासङ्कधं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः ॥ (कार १०८३०) 
यथासङ्ख्यमिति यथासद्ख्यनामारङ्कार इत्यथः । क्रमेण पूर्वस पूर्वेण मध्यम मध्य 

मेन अन्त्यस अन्तयेनेत्य्थः । यथा - 
एकल्िधा वससि चेतसि चित्रमेतत् देव द्विषां च विदुषां च ्गीदशां च । 
तापं च संमदरसं च रति च पुष्णन् शेर्योष्मणा च विनयेन च टीलया च ॥ 

देव | द्विषां चेतसि शौर्योष्मणा तापं पुष्णन् , विदुषां चेतसि विनयेन संमदरसं पुष्णन् , 
मृगीदरां चेतसि ख्या रतिं पुष्णन् एको विष्णुल्ञिधा चेतति वससीत्यथः । 

सामान्यं वा बिक्ोषो वा यदांऽन्येन समथ्यते । 
ज्यं; सोऽथान्तरन्यासः साधरम्येणेतरेण वा ॥ (क १०९) 

अनुपप्मानतया संभाव्यमानस्याथेसख उपपादनाथं यदथौन्तरस्य न्यसनं उपपादकसेन 
न्यासः स भर्थान्तरन्यासः । तत्र सामान्यस्य विरोषो विरोषस्य सामान्यं समर्थकमिति द; 
तत्रापि साधम्य-वेधम्याभ्यां भेदद्वयमिति चत्वारो भेदाः । साधर्म्येण तत्रापि सामान्य- 
बिोषेण । यथा - 

१ यु. षु, “वदुष्येन' दति पाडः । २ घु. ए. "यसु" दति । 
'भकतलगकििकनकषककि 



। ~ । काट्यव्रकातासण्डन 

निजदोषागृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम् । 
पश्यति पित्तोपहतः शचिद्यभ्रं शङ्खमपि -पीतम् ॥ 

तेषां विशेषात् सामान्येन यथा - 'सुतितवसना| ठकार या मित्यादि । 
वेषर्म्येणाधो यथा - 

गुणानामेव दौरात्म्याद् धुरि धुर्यो नियोज्यते । 
असंजातकिणस्कन्धः सुखं खपिति गोगेरिः ॥ 

गकि पतनदीरः । एवमन्येऽप्युदाहायीः । 
विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यदरयः | ( कार ११० १.) 

वस्तुकृचेन अविरोधेऽपि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स विरोधः । यथा - 

अभिनवनलिनीकिशलयम्रणाठवर्यादि दवदहनराशिः । 
सुभग इरङ्दशोऽस्या विधिवकशषतस्त्वदहियोगा १° ५२,२ ।पविपाते ॥ 

हे सुभग! विधिवश्चतो देवात् त्वद्वियोग एव भवद्धिरह एव यः पविर्वजं तस्व पाते 
पतने सति असाः कुरङ्गटशो मृगनेत्रया अभिनवा या नछिनी पद्मिनी किसषर्यं नवद 
मृणारुस्य बिसख वल्यं॑बाहृरुङ्करणं एतदादि स्वं दवदहनराशिः दावानरुखरूपं भवति । 
अत्रापाततो नलिनीदर्स्जातिदवदहनत्वे जास्योरविरोधप्रतिभासेऽपि संतापकारित्ररक्षण- 
साधमम्यपुरस्करिण खूपकालङ्कारपरतीतावाभासतवम् । अस्य बहवो विषयाः खयं रक्ष्यतोऽनुस- 
सेव्याः । कार्थकारणभूतयोषर्मयोर्भिन्नदेशतया आभासनरूपः असंगतिरूपोऽरुङ्कारो विरोध 
एवान्तर्मूतः । यथा - 

जस्सेअ वणो तस्सेअ वेअणा भणडई तञ्जणो अलिअं । 
दतक्खअं कवोङे बहुए वेअणा सवत्तीणं ॥ 
[ स्येव व्रणसतस्येव वेदना भणति तज्नोऽकीकम् । 
दन्तक्षतं कपो वध्वाः बेदुना सपत्नीनाम् ॥ ] 

. तथा सत्यपि कारयेस्य कारणरूपानुकारे यत् तयोगणक्रिये च मिथो विरुद्धतां बतः स 
विषमारुक्कारोऽप्यत्रैव विरोधेऽन्तभूतः । 

सद्यः करस्पदशेमवाप्य चित्रं रणे रणे यख इपाणङेखा । 
तमारनीखा शषरदिन्दुषाण्डुयशसिरोकाभरणं प्रद्रते ॥ 

तमारुनीराऽपि कृपाणलेखा रणे रणे यस्य करस्परोमवाप्य सथः शरदिन्दुश्भर यकष 
प्रसूते एतशित्रम् । नर्या श्ुभजननात् । कीदशम ए त्रयाणां ` लोकानां समहारसिशोकी 
तस्या मूषणं सर्वरोकानामेकमाभरणमिति द्वितीयं चित्रम् । दस्तस्पशेमत्रेण सथः प्रसव इति 
तृतीयम् । खी हि पुंपाणिग्रहणानन्तरं कालान्तरे प्रसूते, रणे रहिमेव योग्या नं तुं प्रसव इतिः 
चरुर्भम् । खी तु कचिदेव रतिरणे प्रसूते, इयं सर्वेष्वेव रणेष्विति. पश्चभम् । कृपाणठे- 



वतम उह्लास्ल , ॐ 

खायाः प्रसव इतिं ठम् । -कृपाणधारा छिनत्ति न तु प्रसूते, तथा स्थुरोदरा हि प्रसते न तु 
लेखाफारा । किं बहुना ? प्रतिपदमत्न पये [१०५२१ ]चित्रमुपसंहहं शक्मम् । अत्र पाण्डुनी- 
हयोः कायेकारणगुणयोरवेषम्यम् । तथा ~. 

यश्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा | (का १३८, ०) 
तथेव यद् विधीयेत स व्याघात [ इति स्श्तः 1] 

- (का १३९, प) 
इति रुक्षितख ग्याधातंस् विरोध एवान्तर्भावः । उदा० 

दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति ददैव याः । 
विरूपाक्ष जयिनीस्ताः स्तुषे वामरोचनाः ॥ 

ख मावोक्तिडि( कितस्तु डि )म्भादेः खक्रियारूपवणनम् ॥ 
( का०१११, उ०) 

रूपशब्देन वर्णः अवयवसंनिवेशश्च उम्यं आद्यम् । तथा च यादैश्षः खाभाविक- 
धमीमिधाने चमत्कारः तादश एवालङ्कारः । यथा - 

अम्बाकरावलम्बादविलम्बाहुः सित॑स्वरचरणम् । 
कैणितमणिमञ्जलरसं ( रसन १) शुरितदशनं हरं बन्दे ॥ 
ज्याजस्तुतिखुखे निन्दास्तुति रूढिरन्यथा । (कर ११२, कू) 

मुखे प्रथमतः रूढिः, पयवसाने उ्याजेन स्तुतिव्यीजरूपा स्त॒तिवी । यथा - 
दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यथं न सश्चति । 
अदाता पुरुषस्त्यागी सवं संत्यज्य गच्छति ॥ 

सा सहोक्तिः सहाथंस्य बलादेकं द्विवाचकम् ॥ (का ११२, ° ) 
 .सहार्थेतयनेन समं साद्धमित्यादेः परिग्रहः । एकमपि एकप्रतियोगिकान्वययोधकम- 

परीलयर्थः । द्विवाचकं द्विपरतियोगिकन्वयनोधकम् । अयं भावः ~ विरोषणपदानां विरोष्या- 

चिवितक्षाथयोधरकलीरसभिकसं प्रहृते च सहाचयग्ययपदसमभिग्याहारविरोषसमभिव्याहरिण 
अप्रार्थप्रतीतिप्रतियोगिकान्वयप्रतिपादनमिव्युमयप्रतियोगिकखाथौन्वयनोधकमिति `। यत्रैकत्र 

प्राधान्मेनान्यस्य गुणत्वेन एकथर्मान्वयित्वं तत्र॒ यमकारङ्कार इति पयेवसितोऽ्थैः । तेन 
चैत्रभत्री सह पचत दइत्यादौ नातिप्रसङ्गः । समुश्वये दयोः प्राघान्येनान्बयः । भत्र 
प्वेकख । यथा - 

साकं दिवसनिशाभिः श्वासा दीर्धा भवन्वयद । 
अयि तनुरतया सुतनोर्जीवाशा दुलंमा जाता ॥ 
विनोक्तिः सा विनान्येन यश्रान्यः सन्न चे( ने )तरः। 

( क० ११३, १०.) 



८८ कैष्यित्रकीर्दीखण्डन 

भन्येन विना धन्यः सन्न भवति भसन् वा न भवतील्य्थः । [१० ५३.२९] कवचिदस्तोमनः 
कनित् शोभनः । यथा- 

विना रजन्या कथन्द्रो विना चन्द्रेण का निश्चा। 
द्वितीयो यथा - 

अनयं विने राज्यश्रीः साध्वी योषि चापलम् ॥ 
परिश्रसिर्विनिमयो योऽथोनां स्यात् परस्परम् ॥ ( श° ११.२० ) 

परिवृचतिररङारः- 
काखं कमलबनानां दश्वा दत्ते च सोरभं पवनः । 
तान्यपि शुदं जनेभ्यो ददति ततो लब्धदश्ैनान्पुखैः ॥ 
प्र्यक्षा इव यद्रावाः क्रियन्ते रूल भाविनः । (का ११५ १०) 
तद्धाविकम्, 

उदा्रणम्- 

आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव रोचने । 
भाबिभूषणसं भारां साक्षात् इर्य तवाढ़ृतिम् ॥ 

काव्यलिङ् देतो्वाक्यपदाथता ॥ ( का* ११५, उ०) 
यथा~ 

अनिर्मि्गभीरत्वादन्तगूढधनम्यथः । 
पुटपाक्ग्रतीकाश्चो रामख करुणो रसः ॥ 

अत्र पूत्रीदधवाक्ष्याथः पुटपाकपरतीकारे हेतुः । पदार्थता यथा- 
तं सन्तः श्रोतुमहेन्ति सदसश्यक्तिहेतवः । 

भत्र सदसद्यक्तिदेतुत्वं भवणार्हैस्वे हेतुः । 

पयायोक्त विना वाच्यं वाचकत्वेन यद्वः । (° ११५, ९.) 
वाच्यताबच्छेदकं विना प्रकारान्तरेण वाच्यस्य अथस व्यज्ञनया यदभिधानं प्रतिपादनं 

तत्पर्यायेण भक्रघन्तरेण कथनात् पर्यायोक्तम् । यथा - 

य॑ प्रय चिररूढाऽपि निनासप्रीतिरुज्द्िता । 
मदेनेराबणञुखे मानेन हृदये हरेः ॥ 

यं हृष्णं प्रक्षय एरावणमुखे मदेन निवासप्रीतिरञ्क्षिता । हरेरिन्द्रस्य हृदये मानेनाहङ्धरेण 
निवासप्रीतिस्त्यक्ता । चिरकारं भ्याप्य रूढाऽपि उपचिताऽपि । ॐत्ररावणरक्रौ मद-मान- 
बिमुक्तो जातो इति व्यज्गयमपि शब्देन प्रकारान्तरेणोच्यते, तेन यदेवोच्यते तदेव 
व्यज्जयमिति । यथा तु व्यङ्गयं तथा नोच्यते । 

"षीः 

१ सु. पु. (परस्परं, श्वाने "समासनः इति पाठो भ्यते । ` 



वीम उसी ट्श 

उदात्तं वस्तुनः संपत्. (कार ११५ तृ फर) 
संपत् समृद्धियोगः । यथा - 

क्ताः केङिविस्त्रहारगरिताः संमाजनीभि्हैताः, 
प्रातः प्राङ्गणसीभि मन्थरचरद्बालाद्चिठाक्षारुणाः । 

दूराद् दाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केरी्काः, 
यव विद्रद्धबनेषु भोजनृपतेस्तत् त्यागरीलायितम् ॥ 

केङिभिर्विचुत्रा ये हारा [१०५४,१ ] स्तेभ्यो गलिता या मुक्ता मुक्ताफलानि ताः 
प्रातःकाले मार्जनीभिर्हतास्तथाऽङ्गन(ण)देरो मन्थरं मन्दं चरन्तो ये बाखानां कामिनीनां 
अंहूयसतेषां शक्षया अर्णाः ताः क(कि)्मीमूताः दूरात् दद्य दाडिमबीजमिति शङितबुद्धयः 
क्रीडाकीराः विद्धद्धवनेषु यत् कर्षन्ति तद् भोजन्पतेस्त्यागरीखयाश्चे्टितम् । अत्र विद्रद्रव- 
नस्य मुक्तादिधनसमृद्धियोगः । | 

महतां चोपलक्षणम् ॥ (कार ११५, चर पार ) 
उपठक्षणमङ्कमावः, अथोदुपरक्षणीयेऽरथे । 

तदिदमरण्य यसिन् दशरथवचनानुपारनव्यसनी । 
निवसन् बाहुसहायश्चकार रक्षःश्षय रामः ॥ 

न चात्र वीरो रसस्तस्येहाज्गत्वात् । 

तत्सिद्धि देतावेकस्मिन् यच्रान्यत् तत्करं भवेत् । 
सखुषयोऽसौ. (का ११६, ) 

एवमेव विषभो नवमेधः सोऽपि वषेतितरामभिरामम् । 
तत्र चेद्विररं एवश्चब्दाः पूर्णमेव सुतनोः शचतमब्दाः ॥ 

अत्र शातपूणैतायां नवमेषः कंरणं॑तदुपरि वर्षणादयुक्तं काव्यलिन्गे देवु-देतुमद्धावमात्नं 
विवक्षितं न पुनः हेतूनां गुणप्रधानचिन्ता । अत्र तु एकस्येव तकार्यकारित्वं भन्ये 
त्साहामकं कुर्वन्ति इति ततोऽस्याः मेदः | 

स त्वन्यो युगपद् या गुणक्रियाः ॥ (कार ११६, उ° ) 
गुणौ [च] क्रिये च इति गुणक्रियाः । 

नयनं तव रक्त च मलिनाथ रणेऽरयः । 
धुनोति चासिं सहसा तनुषे च महयक्नः ॥ 

एवं गुणक्रिययोरपि बोध्यम् । 

एकं क्रमेणानेकस्मिन् पयोयः. ( का ११०, १०) 
एकं वश्य क्रमेणानेकसिन् यदभिधीयते स पर्यायः । उदा० - 

का० भ्र १२ 

यथा- 
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नन्वाश्रयसितिरिय तव काठक 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्ट । 

प्रागर्णवसख हदये बरषरक्ष्मणोऽथ 
कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥ 

हे कारुकरूर | हयम।श्रयधितिस्तव केनोपदिष्टा कथिता £ कीदशी £ उत्तरोत्तरं विरिष्टमुक्छषटं 
पदं खानं यस्यां सा । तथा प्राक् प्रथमतोऽ्णवसय समुद्रसय हृदये, अथानन्तरं बृषलक्ष्मणो 

महादेवस्य कण्ठे, अधुनेदानीं खलानां दष्टानां वाचि मुखे वससीत्यर्थः । [१० ५४,२] 

अन्यस्ततोऽन्यथा । (का० ११५७, १ ) 
भनेकमेकसिनञच्यते सोऽन्यः । 

मधुरिमरुचिरं वचः खलानां अगरतमहो प्रथमं प्रथु व्यनक्ति | 
अथ कथयति मोहदेतुरन्तगरतमिव हारुदरं विषं तदेव ॥ 
अनचमानं तदुक्तं यत् साध्य-साधनयोवचः ॥ (का ११७, उ° ) 

बोध्य-बोधकयोरित्यथंः । यथा - 

यत्रेता लहरीचराचलद्सो व्यापारयनिति भ्रुवं 
यत् तत्रैव पतन्ति संततममी मर्मस्फृशो मागणाः 

तचक्रीङृतचापमश्चितशरग्रह्ुत्करः कोधनो 
धावत्यग्रत एव शासनधरः सय सदाऽऽसां सरः ॥ 

यद् यसत् यत्रैता ्हरीचपलदृष्टयो वामलोचना भ्रुवं व्यापारयन्ति त्तरैवामी मर्मभिदः 
कामबाणाः सततं धारया पतन्ति । तत् तसात् मण्डलीकृतधनुथथा भवति तथा पूरितबाणः 

प्रसार्यमाणबाहुः क्रोधयुक्तः शासनधारकः सन् , आसां सदा सरः कामः अग्रत एव धावती- 
त्यन्वयः । अत्र पू्ाद्धं साधनस्य, उत्तराद्धे साध्यस्य वचनम् । अन्न वस्तुगत्या व्याप्त्यसत्तवेऽपि 
केत्रिप्रौढोक्तो च तथामिधानमित्यरुङ्कारस्वम् । अन्यथा वहिमान् धूमादित्यत्रापि तथा सख्यात् । 

विक्नोषणेयत् साकूतैरुक्तिः परिकरस्तु सः । (का ११८ पू०) 

मथाद् विरोष्यस् । यथा 

महौजसो मानधना धनार्बिता धनुर्भृतः संयति रब्धकीतेयः । 
न संहतास्तसख न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाज्छत्यसुभिः समीहितुम् ॥ 

भारषैः प्रषम् । अत्र मदौजस्त्वादिविरोषणानि परानमिमवनीयत्वाधमिपायकाणि । 
य्याजोक्तिम्छद्यनोद्धिन्नवस्तुरूपनिग हनम् ॥ ( का ११८, ३०) 

निगूढमपि वस्तुनो रूपं खङूपप्रतिपन्न केनापि व्यपदेरोन यदद्यते सा व्याजोक्तिः 
न चेषाऽपहतिः, प्ररृताप्रहृतयोः साम्यखेहामावात् । यथा - 
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शेठन्द्रप्रतिपावमानगिरिजादस्तोपगृटोष्टसव्- 
रोमाश्चादिविसंस्थुलाखिटविधिन्यासङ्गमङ्गङठः । 

हा शत्य तुहिनाचरख करयोरिप्युचिवाच् ससितं 
शेरान्तःपुर (° ५५. १1 मातमण्डलगणेदृ्टोऽवताद् वः शिवः ॥ 

वो युष्मान् रिवः अम्याद् रक्षतु । कीदशः ? रखेन्दरेण हिमाचलेन प्रतिपाथमाना दीय- 
माना या गिरिजा पार्वती तस्या हस्तोपगूहेन दस्तस्पर्शेन उद् व्यक्तौभवद् यद् रोमाश्चादि 
रोमाश्चकं यः खरभङ्गादिः तेन विसंस्थुखो विसदृशः योऽखिरः समस्तो विधिर्विंधानं तेन यो 
व्यासङ्ग भङ्गे भज्गा्थमाकुरो व्याक्रुरः, ससितं यथा स्यादेवं तुहिनाचरुसय हिमगिरेः, हा 
शेत्यमि्यू चिवान् कथितवान् । चेखन्तःपुरे हिमाचरुघ्यन्तःपुरे यो मातृमण्डलानां गणः 
समूह तेरैष्टोऽवलोकित इत्यथः । अत्र पर्वतीस्नेदस्य प्रच्छन्तयाऽनुवसैमानस्य करस्पदैजन्य- 
रोमाश्वादिनेोद्धिचमानस्य हिमार्यकरस्पशेजन्यत्वं प्रतिपादयता पुनर्निगूहनाद् व्याजोक्ति. 
रित्यर्थः । 

किञ्चित् एष्टमणष्टं वा कथितं यत् प्रकल्पते । 
ताहगन्यव्यपोदाय परिखख्यातुसास्मरता॥ (कार ११९) 

प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तुश्चव्देन प्रतिपादित प्रयोजनान्तरामावात् सदशवस्तवन्तरग्यव- 
च्छेदाय भवति प्थवस्यति सा परिसंख्या । अत्र कथनं प्रभूर्वकं तदन्यथा च । यथा- 

किं ध्येयं विष्णुपदं किं वक्तव्यं हरेनाम । 
किं कायमार्यचरितेरभिलपितं पूजनं विष्णोः ॥ 

यप्रश्षपूवेकं यथा - 

कोटिरस्य कचनिचये करचरणाधरदकेषु रागस्ते । 
कारिन्यं कुचयुगले तरतं नयनयोर्वसति ॥ 
यथोत्तरं चत् पूवस्य प्रवस्याथेस्य हेतुना । 
तदा कारणमाखा स्यात्. (क° १२० ) 

उत्तरं उत्तरं प्रति यथोत्तरम् । यथा- 

जितेच्ियस्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकपा विनयादवाप्यते । 
गुणग्रकर्षण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ 

अथ हेतोरभमेदतः उक्रदितुमती देवुः । यथा - 

अविरलकमलविकासः सकलारिमदः(वदथ) कोकरिरानन्दः । 
रम्योऽयमेति सुन्दरि ! रोकोत्कण्टाकरः कारः ॥ 

१ मु. पु, संप्रति" इति पठ्यते । 
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संप्रति इदानीं कालः समयो रम्यः शोमनः अभ्यु [ १०५५.२ ] चैति गच्छति । कीशः १ 
अविरङ निरन्तरं कमलानां विकासः प्रफुष्ठता यत्र सः । सकछानां समस्तानामठीनां 
अमराणां मदो यत्र सः। कोकिङानामानन्दो यत्र सः । लोकानां जनानामुच्कण्ठा जैत्सुक्वं 
तरकरश्ठत्रता इत्यथः । 

उष्लरः श्ुतिमाश्रलः; । (कार १२१, द्वि° प°) 
व्रथा ~ 

गम्यतामन्यतः पान्थ { तवेह वसतिः इतः । 
दोषाय सादरं पान्थ ! वसतिर्थोपिदारये ॥ 

मो गृहिणि | वासं देदीति वसतियाचकस्य कस्यचिद् वचनमसुना वाक्येनोन्नीयते । 
असंभाव्यं लोकातिक्रान्तिगोचरं प्रतिवचनम् , यथा ~ 

का विष(स)मा दिव्रगहं किं दुद्धं जणो गुणग्गाही । 
फि सोक्खं सुकरत्तं किं दुक्खं जं खलो लोओ ॥ 

प्रभपरिसंख्यायामन्यग्यपोह एव तात्पयम् । इह तु वाच्य एव विश्रान्तिरित्यनयोर्भेदः । 
कुलोऽप्यलक्षितः सुश््मोऽप्यर्थोऽन्यस्मै परकाका(रय)ते ॥ 

(का० १२२, उ० ) 

धर्मेण केनचिद् यच्र तत्सुश््मं प्रविचक्षतेः। 
( का० १२३, १०) 

कुतोऽपि आकारादिङ्गिताद् वा । सृक्षमः तीक्ष्णमतिवेधः । यथा - 
वजक्रखन्दिखेदगिन्दुप्रषन्धेदृटा भिमं इड्कम कमि(पि) कण्ठे । 
स्त्वं तन्ग्या व्यञ्जयन्ती वयस्याः सित्वा पाणो सद्भङेखां टिङेख ॥ 

कापि वयसा सखी तन्व्याः नायिकायाः पुस्तं परुषं व्यज्ञयन्ती तखाः पणौ दत्त 
खङ्गलेखां खङ्गारृतिं लिल्खि । किं कत्वा £ कण्डे कण्ठखले भित्तं च्युतं कुङ्कमं द्र । 
केः ? वक्त्राद् मुखात् स्यन्दिभिः लेदविन्दूनां प्रबन्धे; समूहैरितयर्थः । भत्राङृतिमारोक्य 
कयापि वितर्किते पुरुषायिते असिलेलाठेखनेन वेदग्ध्यादमिव्यक्तेमुपनीते पुंसामेव कषपाण- 
पाणितायोग्यत्वात् । 

उत्तरोत्तरशुत्कर्षों मवेत् सारः पराषधिः ॥ ( श १२३ उ०) 
परः पयन्तभागः अषपिरत्कषेसीमा यत्र धारापिरोहिततया तत्रैव विश्रान्तेः । यथा- 

मोजनभूषणमषलाकरफमलावरसित दुग्धम् । 
तदलङ्कारः कदर तदलङ्कारः शर्क॑रासारः ॥ 
समाधिः सुकरं कमेः कारणान्तरयोगतः । ( का १२५, १०) 

घकरं सुकरत्वेन विवक्षितमित्यथः । [१०५६१] यथा - 
$ भु. ए, (इतोऽपि कक्षितः' इति पाठो कम्पते । २ "परिचक्षते, इति षु. षु.। ३ यु. ए, 

"कायं, इति पाटः । 
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भानमद्या मिराकक्तं पदयो पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्येदधुदीण धनगजितम् ॥ 
खमं समतया योगो यदि संभावितः छचित् ॥ 

( का० १२५, उ० ) 

भयमनयोर्योगः उचितः इत्यध्यवसानं चेत् तदा समनामारुङ्कारः । इदं सथोगे असवो. 
गे [ च ] । क्रमेणोदाहरणानि (त्वमेव सोन्दर्येगल्यादि । 

द्वितीयं यथा- 

सुमहद्विचित्रमेतत् सथुचितरचने विधिशतुरः । 
आखाद्यं निम्बफठ तख यदाखादकः काकः ॥ 
[ शचित्र चित्र बत बत मह्ित्रमेतद्धिचित्रम्' हत्यादि । ] 

पुनः पुनरुक्तिः संभ्रमातिशायाथा । एतन्महचचित्रं सर्वो्कृषटं पारमेश्वरं चित्रकर्म संसाराय 
निचित्रं वतते । यथायोग्यमत सम्बधो दुखेमः । प्रियेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराद्कमुखी 
विश्वस्जः प्रवृत्तिः | 

“स्वँ रल्ुपद्रवेण सदितम् ।' . देहिनां सदृशा योगा दुरंभा जगतीतले ॥ 
शत्यायुक्तस्वादित्यथेः । एवं सति विधाता कचिद् देवादुवितरचना सं विधाता जाता । 

इदं चित्रम्, चित्रमस्यद्धतमित्यर्थः । बतत बत मान् संतोषः । वतामच्रणसंतोषखेदानुक्रोक्ष 
विख्ये । यत् निम्बानां पिचुमन्द।नां आखादनीया परिणतफरनां स्फीतिः । यशैतस्याः 
कवर्नं भासः तस्य कला शिक्षा तत्र कोविदः कुशः काकरोकी विधात्रा सष्ठ; इत्यथः । 

कचिद् यदतिवैधम्यांन्न योगो घटनामियात् । 
कतः क्रियाफलं नैवान्थंश्च विषयो द्विधा ॥ (क १२६) 

दरयोरत्यन्तविलक्षणतया यदनुपपद्यमानतयेव योगः प्रतीयते । यश्च किच्चिदारममाणः 
क्ती क्रियायाः प्रणाशात् न केवलमभीष्टं तत्फरु ठलमते यावदप्रार्थितमनथमास्रादयति । 
स द्विरूपे विषमः । कमेणोद।० ~ 

रिरीषादपि मुद्रङ्गी केयमायतलो चना । 
अये(यं) क च इकूलाभ्निककेशो मदनानि(न)रः ॥ 
सिहिकासुतसंत्रस्तः शशः शीतांह्माभितः । 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ 

ह्यं रिरीषपुष्पादपि कोमरङ्गी दी्धनेत्रा क कुतर! अयं च मदनानरुः कामाभिः 
[ १०५६.२] क ए कीदरः ? कुकुराः करीषाभिः तद्रस्कर्केशसतीक्षण इत्यर्थः । द्वि तीयमुदा- 

~~------------~ ~~ ~+ ज अभा ५०० 

1 सु. पु, एवत्पचमीरक्पाटाष्मक कभ्यते - 

कचिद् यदतिवैधम्योज्ञ छेषो घटनामियात् । 
कतुः क्रियाफलावाषिनेंषानर्थश्च यद् भवेत् ॥ 



९.७ काच्यप्रकाश्लखण्डन 

हरति ~ सिंहिकाशतः सिंहः तसात् संत्रस्तो मीतः दश्चः सीतांश्ं चन्द्रं भआश्रितः, तं शशं 
अन्यः सिंहिकायुतो राहुः साश्रयं सचन्द्रं जग्रसे भक्षितवानिवयर्थः । अत्र त्राणदूपफलाभावे 
अन्येन मासद्पोऽन्थः । ` 

महतोयन्महीयांसावाभिताशभ्रययोः क्रमात् । 
आश्रया्रयिणी स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकतं तु तत् ॥ (का १२८) 

आश्रिताश्रययोर्महतोरपि विषये तदपेक्षया तनू अपि आश्रयाश्रयिणौ प्रस्तुतवस्तुपभकर्ष. 
विवक्षया । यथ क्रमं यावधिकतां बजततः । तदेतद् द्विविधमधिकम् । क्रमेणोदा ० - 

अहो विश्षारं भूषा ! शुबनत्रितयोद्रम् । 
माति मातुमशक्योऽपि यश्षोराशियदत्र ते ॥ 

युगान्तकालग्रतिसंहतात्मने जगन्ति यसां सविकासमासत । 
तनो मुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा अदः ॥ 

तत्र प्रथमं उदाहरति - हे भूपारू ¡ मुवनत्रितयस्य उदरं मध्यं अहो आश्चर्ये विक्।ङ 
विस्तीणे यद् यसत् अत्र मातुं जशक्योऽपि ते तव यशोरारि्माति परिमातीय्थः । अत्न 
य्चोराशेर्धस्तुनः क्ाचित्कप्वेन भुवनत्रय पेक्षया तनुतेऽपि तद्स्कषविवक्षया तन्मानमेव 
भुवनत्रयविशार्पवे हेतुः । ^ 

दवितीयसुदाहरति - केटभद्विषो विष्णोर्यस्यां तनौ शरीरे जगन्ति चतुर्दशभुवनानि सवि- 
कासं सावका मासत शितानि तत्र तनो नारदस्तस्याभ्यागमेनागमनेन संभवा उत्पन्ना मुदः 
प्रीतयः न ममुः अधिका वभू्ुरित्य्थः । यत्रे तपोधनागमनप्रभवमुदोऽन्यश्चरीरगृचितेनाधि- 
क्यात् कैटभारिशरीरस्य तनुतेऽपि शदः परकर्षविवक्षया तच्छरीरमानमेव टेतुत्तयोपाम् । 
अन्नान्यो विशेषो गुरुनाश्न। मत्छृतबृहदडीकातो वरष्टव्यः । 

प्रतिपक्षमहाक्तेन पतिक तिरस्किया । 
या तदीयस्य तत् स्तुल्ये प्रलयनीकं तदुच्यते ॥ ( ऋ° १२९ ) 

प्रतिपक्ष [प° ५५.१ ] तिरस्क्ुमितयन्वयः । ततप्तुलये प्रतिपक्षस्तुये । यथा - 
वं विनिर्जितमनोभवरूपः सा च सुन्दरि ! भवत्युरक्ता । 
पश्वभियुगपदेव श्रेसतां ताडयत्यनुशयादिव कामः ॥ 

भनुरायादिव कोधादित्य्थः । 

विधीयते यद् बल्वत्सजातीयोपलम्मनैः। 
तिरस्करणमन्यस्य तन्मीलितमिति स्म्रतम्† ॥ (! घ १३०) 

† सव्रितपुखकेषु तु एषः शोको निन्नरूपेण कभ्यते- = ` 
समेन लक्ष्मणा घश्तु षरस्तुन! यन्निगृशटते । । 
निजेनागन्तुना वापि सन्मीङितमिति स्युतम् ॥ ( का° १३०) 



दशाम उल ९५ 

तथा च बङ्वतूसजातीयग्रहणङृता महणात्मा अभिभव एव मीलितमिति मन्तव्यम् । 

मष्टिकामारधारिण्यः स्वाङ्गीणारचन्दनाः । 
क्षोमवत्यो न रक्ष्यन्ते ज्योरंलायामभितसारिकाः ॥ 
स्थाप्यतेऽपोद्यते वाऽपि यथापूर्वं परस्परम् । 
विोषणतया यच्र वस्तु सैकावली द्विधा ॥ (का १३१) 

निषिध्यते । कमेणोदाहरणम् - 
पुराणि यखां सवराद्धनानि वराङ्गनास्पपरिष्टृताश्चः । 
रूप सथुन्मीलितसद्विलस्षमस्ं विलासाः इसुमायुधस्य ॥ 
न तजलं यन्न सुचार् पङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनपर्पदम् । 
न षर्षदोऽ्सो न जुगुंज यः कठ न गुक्जञितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 

यस्यां नगौ पुराणि शाखापुराणि सवराङ्गनानि सोत्तमक्ीकाणि । हपेण परिष्कृतं सुन्दरं 
अङ्ग यासां ताः । समुन्मीकितो व्यक्तः समीचीनो विरसो यत्र तादशं कुयुमायुधंस कामख 

विखसा एवासं इत्यथः । 

निषधेऽप्युदाहरति - तजर न यत् घु सुधर चारु मनोहरं पङ्कजं कमङं यत्र न; न ीनः 

धटपदो भ्रमरो यत्र, तत् करं अव्यक्तमधुरम् । स्पष्टमन्यत् । 

पूर्वत्र पुराणां वराङ्गनाः, तास्रामङ्गविरोषणतामुखेन ख्पम् , तस्य विखसाः, तेष।मक्लम्, 
अमुना क्रमेण विशोषणं विधीयते । उत्तरत्र निषेधेऽप्येवमेव योज्यम् । 

यथानु भवमथस्य टे तत्सदचचि स्यति; । (क० १२२, १०) 
तसदरो अर्थं सद्दो चे सति भर्थस्य पदार्थस्य यथानुभवं भनुभवपरकारेण स्मृतिः 

सरणमित्य्थः । यथा - 

निभ्ननाभिङृहरेषु यदम्भः एवित चरदलां रहरीभिः। 
तद्धवैः कुरुतः सुरना्यः सारिताः [१० ५५.२] सुरतकण्ठर(रु)तानाम् ॥ 

चर्टशां निन्ननाभिविवरेषु लदरीमिर्यदम्भः प्ठावितं तद्धवेः रटरीप्रादभूपेः कुदर्तैः 
शब्द विरोषैः सुरनार्यो देवाज्गनाः सुरतकण्ठरुतानां सुरतकाठीनकण्ठनादं सारिता इत्यथः । 

भ्रान्तिमान् स यदन्यस्य संवित्तत्तुल्यद दाने ॥{ 
(का० १३२, उ०) 

तदियन्यदिल्प्राकरणिके निर्दिश्यते । अन्यदिसयन्यस्य अन्यतया संभेदनं जन्तिमानि- 
प्यथंः । व्यधिकरणपरकारकं जञानं तथा चानुमूयमानारोपस्य सामान्यालङ्कारस्यत्रेवान्तमोवः । 

१ सुर परु, (प्रं परम् इति पाठः । | मुदरिवपुस्तकेषु तु एषा पक्तिः इदटक्पाठस्वरूपा कम्यते - 

सरणम् , भ्रान्तिमान् मन्यसंवित्ततुरयद् सने । 



९.९ कव्थिध्रकारदासण्डनं 

र्था - 

ेश्रतवेचातरयरुचां वधूनां कणाग्रतो गण्डतलागतानि । 
भृङ्गाः सहेर यदि नापतिष्यन् फो वेदयिष्यन्नवचम्पकानि ॥ 

वधूनां क्णाग्रतः गण्डतले आगतानि नवचम्पकानि को वेदयिष्यन् न कोऽपि, यदि 
पदेरं सलीलं भृङ्गा भ्रमरा नापतिष्यन् । वधूनां कीदरीनाम् £ वेत्रत्चातुस्या रुचियोसां 
साक्षा तासां इव्यर्थः । निमित्तान्तरजनितापि नानाठपरतीतिः प्रथमप्रतीतं अभेैन व्युदसितुं 
उस्सहते । साक्षाकारिभरमे साक्षाकरारिविरोषदर्नं विरोधीति न्यायात् । न ॒वैतदुरूपकं 
प्रथमातिश्षयोक्तिवौ तयोराहार्यारोपरूपसात् । अन्वयस्य स्वनादायतवाव्. । यथा - 

धामधपिं नवमेन्दवं महः प्रक्ष्य संम्रमवशादसाध्वसः । 
वीतिहोत्र इति गेदिनीस्तनावाचकर्षं कटशो धियाध्वगः ॥ 
विना प्रसिद्धमाधारमाघेयस्य ठ्यवस्थितिः। 
एक्राह्मा युगपद्ुत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ (का १६५) 
अन्यस्तत्. कुवेतः कार्य अ्ाक््यस्यान्यवस्तुनः। 
तथेव करणं चेति विरोषखिविधः स्ष्तः ॥ (स १३६) 

एकात्मा एकखमावः । तथा च एकमेव वस्तु एकेन खभावेन युगपद् अनेकेषु 
वतेते तथेव तेनैव प्रकरिणेत्य्थः । क्रमेणोदा० - 

दिवमप्युपजा(या)तानामाकल्पमनसपगणगुणा येषाम् । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्याः ॥ 

ते कवयः कथमिव न वन्याः येषां गिरे वाण्यः जगन्ति [ प° ५८११ ] रमयन्ति । 
कीदशानाम् ? खगं गतानाम् । कल्पं कर्प व्याप्य अनल्पा बहुतरा गुणगणा येषां 
कवीनामित्यथः । 

सा वसह तुज्ज हिअए स चिअ अच्छीसुसाअ वअणेसु। 
अम्हारिसाण सुदर ओओआसो णत्थि पावाणं ॥ 
स्फुरदद्धुतरूपथरुखतापज्वलनं स्वां सृजताऽनवदयविधम् । 
विधिना ससृजे नयो मनोभूथेवि सत्यं सविता बृहस्पतिश ॥ 

स्वां सृजता विधिना नूतनो मनोमूः कामः ससजे । सविता सूयः, इृस्पतिर्गुरुः । लां 
कीटश्षम् ? स्फुरद्विकसदद्ुतं रूपं यस तम् । उद्वतः प्रताप एव उ्वलनोऽभिर्यसात् तम् । 
जनवधा निर्दोषा विद्या यस्य तं इत्यर्थः । अत्रान्यख करणं शाब्दम् । 

सखसुत्छज्य ग॒णं योगादत्युडवशुणस्य यत् । 
वस्तु तद्धुणतामेति नण्यते स छु तद्भुणः ॥ ( क १३५) 

अत्र खगुणतिरस्कार एव खगुणत्यागः । 

१ "भम्बश्रङ्वतः' इति सु. पु. पाठः । 
निषि 111 



| 4.2 |: | | ॥ 

विंतिशवणी गरड प्रिजेन चवेस्य नभः पु परितः स्फुरन्तं । 
शतैः वुभयैत्रं शचा एच खाभोनिन्थिरे वंशफरीरनीरेः ॥ 

धये रथ्या अश्वाः गरंडाभ्रजेन अरुणेन बिभिन्न भेदं प्रापितो वर्णो हर्य केषाम् 3 
परितः दरन्या शवां श्तेः खां रुचं रथ्या आनिन्यिरे नीताः । कीदतैः रतेः ! वैकरीरः 
पीडः वंशकलिकावलीरूवगौरिष्य्थः । 

तैद्रुषोनलशीरेशेदस्य तत् स्यादतेदशणः । {र १६९ १०). 
तस्याप्रतसाननुहारोऽग्रहणम् । उदा० ~ 

गाङ्गमम्धु सितमम्बुजा(या)घुन कजलामघमयत्र मंजतः । 
राजहंस तष सेव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥ 

गाङ्गं गङ्गासम्बन्धि जलम् , यायने यथुनासम्बन्धि जम्, सेव प्राभीना, भ ब्रीबते 
वद्ध॑ते, न चापचीयते नह्यतीत्यर्थः । 

सषा सखष्टिरेतेषां भेदेन यदि स्थितिः ॥ (का १३९, उ* ) 

एतेषामरुङ्काराणां भेदेन अन्योऽन्यनिरपेक्षतया शब्दभाग एव अर्थविषय एब उभयं 
तत्र वा यद् उयवसथानं सा संस॒ष्टिः । तत्र चान्दारङ्वारसंखशियेथा - ^तारवारतरे'रित्यादि । 

मथीरुहारसंखष्टियथा - 
लिम्पतीव {१० ५८.२] तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्ञनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फकतां गता ॥ 

पूर्वत्र परस्परनिरपेक्षो यमकानुपरासो संसृष्टि प्रयोजयतः । अत्र तु तथाविघे उपमोगेक्षे । 
शब्दार्कारयोः सखषियेथा - दिन्दोरिकेयमिन्दोः करिकेत्यादौ । यनुभासो रूपकं च 

सेधि प्रयोजयतः । 
ननु शबष्दालङ्कारस्य शब्दमोत्रषृत्ित्वात् भ्थालङ्खारसखय सर्थश्ृतित्वमिति कथमुभयोरेकत्र 

संचैटिरिति चेत्, न › एका्थस्षममायरूपसम्बन्धेनार्थवृसित्वात् । 
अ विश्रान्तिद्धषामात्मन्यङ्गाद्धित्वं तु सङ्करः । ( श्च १४०, १०) 

आत्मनि भात्ममत्ेऽविश्रान्तिजुंषी भङ्गज्गिलं अनुप्रादयानुमाहकल्वं तद्रपः सङ्कर 
इत्यथैः । इतरविजातीयसहंकारेण चमत्कारकारित्वम् । एतेन संस॒ष्टेभेदो वरदितः । यथा ~ 

तते सीर्भन्तेरेतेः मरकतिनि शते हेमतारङ्कपमे 
लुप्तायां मेखलायां क्षटिति मणितुलाकोिगयुग्मे गुहीते 

शोणं बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमृगदशामित्वरीणामरण्ये 
राजन् ! गुञ्जाफलानां सज इति क्षषरा नैषं हारं हरन्ति ॥ 

१ 'सेष्टा' इति सु. एु.। २ भाद सीमन्तविदधे' ईति भटः । 
काण प्र° १३ 
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सत्ते गृहीते सीमन्तरत्ने शिरोऽलङ्क।ररलने ` मरकतिनि मरकतयुक्ते देन्नः युवर्णस् 
तारङ्कपतरे शरोयैति प्रसिद्धे ते सति, मेखलायां श्युद्रषण्िकायां इप्तायां मृदीतायां क्षटिति 
कीरे मणेः रस्य तलाकोटिनृपुरं तथुम्मे गृहीते सति, हे राजन् ! सखच्छक्ुञ्ीणां मरण्ये 
बने इस्वदीणां गमनश्चीरानां हरं शबरा भिह्ठ। न हरन्ति गृहन्ति । कीदयम् १ 
बिम्बप्रायस्ोष्ठस कान्त्या रुचा शोणं रक्तं ॒गुञ्ञाफलानां चज इति बुद्धयेवय्थः । त्र 
तद्रुणमपेक्ष्य भान्तिमता प्रादुभूतं तदाश्रयणेन तद्रणः प्रभूतचमत्कारनिमित्तमिव्येतयोरज्ञा्गि- 
भावः । एवं हपः सङ्करः शब्दारुङ्क(रयोरपि दश्यते । उदाहरणं खयमवगन्तम्यम् । 

एकस्य च ग्रहे न्यायदोषामावाठनिश्चयः ॥ ( का १४०, उ० ) 
एकस्य एकतरसेत्यथः । न्याय-दोषौ साधकन्याधकप्रमाणौ । तथा च एकत्र 

[१० ५९, १] काव्ये द्रयोर्बहूनां बाऽरङ्काराणां प्रसङ्गे संभवत्येकतरस्य परिग्रहे साधक- 
ब्राधकप्रमाणाभाबात् संशयः ससंदेदसङ्कर इत्यथः । यथा - 

नयनानन्ददायीन्दो बिम्बमेतत् प्रसीदति । 
अधुनाऽपि निरुद्राश्मविशीर्णमिदं तमः ॥ 

इदं इन्दोर्जिम्बं चन्द्रमण्डरं प्रसीदति प्रसादं प्राप्रोति । इद तमः विश्ञीणैम् । कीदशम् ? 
विनिरद्धा आच्छन्ना दिग् येनेव्य्थः । प्रसीदतीत्यस्योभयत्रान्वयादित्यथेः । अत्र किं काम- 
स्मोहीपनकारो वैते १- इति भङ्खयन्तरेण कथनात् किं परयायोक्तम् £ उत॒ तदाननयेन्दु- 
बिम्बस्य तथाध्यवसायादतिश्चयोक्तिः £ । किमेतदिति वक्त्रं निर्दिद्य तद्रपारोपणाद् रूपक- 
मि्मित्यादिब्नां संदेदादयमेव सङ्करः । यत्र पुनः - 

“सौभाग्यं वितनोति बक्त्रशषरिनो ज्योर्लेव हासद्युतिः।' 
इत्यादौ हासदुतिर्कत्र एव॒संभवतीप्युपमायाः साधिका, रूपक तु बाधिका । तथा ~ 

"पादाम्बुजं जयत्यस्या मञ्जमज्ञीरसिञ्जिताम् ॥ 
इत्यत्र मज्ञीरसिज्ञितमम्बुजेनास्तीति रूपकस्य साधकमुपमयाश्च बाधकमिति तत्र न 

.सन्देहसङ्करः । एवमन्यत्रापि भाग्यम् । 

स्फुटमेकच्र विषये रखाच्दाधालङ्कतिद्रयम् । 
ञ्यवस्यित च॑. ( का० १४१, पू 2 

एकसिन्नेव स्पष्टतया यदुभावपि श्न्दार्थालङ्रो व्यवखां संपादयतः सोऽप्यपरः । यथा ~ 
स्पशोष्ठसत्किरणकेसरदयनिम्ब- 

विसतीर्णंकणिकमथो दिवसारविन्दम् । 
श्षिषटाष्टदिग्दरकरापञ्ुखावतारे 

# ` ` ` अदधान्धकारमधुपाबलि संखुकोच ॥ 



वराम उषह्लास ९९ 

ए्केतरैकपवानुपविष्टौ खपकानुप्रासौ । तेनासौ त्रिरूपः । तेनायमनुपरा्यनुप्ाहकतया 
सन्दैहेनैकपदपरतिपायतया च व्यवयितत्वात् निरपतया सङ्करः कथितः । छत्रेवमवधात- 
व्यम्-यत्र शब्दाः परि्रातै न सहन्ते स शब्दालङ्कारः; यत्र॑ न तथा सोऽभरहारः । यत्र 
तु केचन सष्टन्ते केचन न सहन्ते स उभयालङकरः । यथा पुनरुक्तवदाभासः परम्परितरूपकं 
च । [ १०५९.२] अर्थस्य तु तत्र वै चिञ्यमुत्कटतया प्रतीयत इति तयोरथीरुङ्कारमभ्ये गणनं 
कृतमित्यन्यत्रापि बोध्यम् । 

सयेषामरङ्काराणां दोषाः । अनुप्रासस्य प्रसिद्धभावः, वैफल्यम्, दृततिविरोधः-त्रयो 
दोषाः । क्रमेण उदा०- 

अर्चनेन तव दिग्यवचसा खन्दनेन पदमेन्द्रमच्छति । 
चन्दनेन तव शैलनन्दने नन्दने च जन एष नन्दति ॥ 

अत्राश्चैनादिना रेन्द्रपदलभादिफरं अनुप्रासानुरोधेनेव प्रतिपादितं न पुनः पुराण्रादिषु 
तथाप्रसिद्धिरिति प्रसिद्धिविरोधः । 

तथा “उर्व्यसावत्र तन्बीली)त्यादि । मत्र चानुपासेन चास निनिच्यमानं न किञ्चि. 
दपि चारुत्वं प्रतीयते । तथा साधारणधमाधिते न्यूनलाधिकलवं च दोषः । क्रमेणोदा० ~ 

चण्डाङेरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम् । 
वह्िस्फुलिङ्ग इव भावुरयं चकासि ॥ 

अयं पद्मासनासीनथक्रवाको विराजते । 
युगादो भगवान् जक्षा' विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥ 

भत्यन्तोक्ृष्टस्योपमानत्वं अपङ्ृष्टस्य उपमेयस्य उपहास एव पयेवस्यति । दोषानमिधान- 
मधिकत्वयति भावनीयम् । यथा - 

पातालमिव नाभिस्ते स्तनो शितिधरोषमो । 
वेणीदण्डः पुनरय कालिन्दीपात्रसंनिभः ॥ 

अत्र पाताखदिभिरूपमानेः प्रस्तुतो ऽरथोऽत्यन्तकदथितः इति कष्टस्वम् । 
स अुनिलोञ्छितो मोडया कृष्णाजिनपटं बहन् । 
विरेजे नीलजीमूतमागाशषिषट इवांशुमान् ॥ 

स युनिनीरदो व्यराजत अशोभत । मौशया कान्छितथिह्वितः कष्णाजिनद्पं परं बं 
वहन् धारयन् । नीर्व्णैस्य जीमूतस्य मेषस्य भागे एकदेरो शिष्टः संबद्धः अंशुमान् सू 
इवेत्यथैः । अत्रोपमानस्य मेोज्ञीखानीयसडिद्धक्षणो धर्मः केनापि पदेन न प्रतिपादिते इति 
न्यूनत्वम् । 

स पीतवासाः प्रगृहीतन्ाङ्गो मनोन्ञमीमं वपुराप कृष्णः । 
शतददेन्द्रायुधवनिशायां संसुज्यमानः शरिनेव मेषः ॥ 

$ शेषा" इति यु. पु. ! _ 

तथा- 
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सं हृष्य, सनो सीमं च वपुः शदीरसाप प्राप्त { ,१६१,१ } काम् । कीत शो कर्न प्रस्य 
सः । प्रगृहीतं चाङ्के धनुर्मेन सः । क इव ! शशिना चन्द्रेण संद्ज्यमानः मेष इव । कीद्क्लो 
मेषः ? शतदा वित् तदेव यदिन्दरायुषं तद्वान् वदूयुक्तः इ्यथैः । खत्रोपमेयख ब्रङ्कादेद्ः 
निरदयात् चरिनो अहणमतिरिच्यत इति । तथोपमानोपमेययोर्डिङ्गवचनमेदो दोषः । प्रप्रा 
रणधर्मसयैकमात्रगतत्वेन प्रतीतेः । तथा - 

चिन्तारत्तमि च्युतोऽति करतो पि मन्दभाग्रस् रे । 
शत्र च्छुत इद्युपमेयमात्रेणान्वीयते पुंलिङ्गलखाव् । यथा वा - 

सक्तवो भक्षिता देव शुद्धाः इरुवपधूरिव । 
भत्र छचद्धा इत्युपमेयमत्रेणान्वीयते । लिङ्गमदो विद्यमानोऽत्राप्रषानमर् । यत्र नानात्वेऽपि 

लिङ्गवचनयोः साधारणधर्मो नैकमात्रगामी भवति तत्र नायं दोषः । यथा- 
गुणेरनरध्यः भथिती रनैखि महार्णवः । 

सत्र लिङ्गभेदेऽपि विद्रोषणान्वयस्याविरहोषाद् दोषाभावः । 
तेषो सदटलोऽन्याभिः द्ीभिर्भधुरताभृतः। 
दधत्ते स परं शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥ 

तेदूवेषः परां शोभां दधते । तदीया विभ्रमा विलासा इव । वेषः कीदशः ? अन्याभिः 
ज्ीमिः असहशः । पुनः कीदशः £ मधुरतया भृतः पूर्णैः । विमा जपि मधुरतां बिभर्तीति 
मधुरताभृत् ते मधुरताभृत इत्यथः । वचनभेदोदाहरणमिदम् । 

तथोपमायां कारुपुरषविध्यादिभमेदोऽपि दोषः, उदेरयपतीतेरस्वकितद्ूप्तया विभान्तेर- 
मावात् । यथा - 

अतिथिं माम काङ्ष्यात् पुत्रमाप क्ुषुदती । 
पथिमाद यामिनीयामात् प्रसादमिन ओेतमा ॥ 

कुमुद्ती शी काकुर्श्यात् अतिथि पुत्र अपि । केव ? चेतना प्रसादभिवेत्यर्थः । उतर 
नवेतना प्रामोति न पुनरापेति कारमेदः । ५५ 

[ प्रल्यग्रमजनविशेषविषिकपूर्विः रोषुम्भतगरुनिर्स्फुरर्दश्चकान्ता ।] 
विभ्राजसे मदरकेतनमचेयन्ती, बालप्रवालबिटगत्र भवा ठतेव । 

मकरकेतनं काम अनैयन्ती पूजयन्ती त्वं राजसे । कीदकी ? पत्यं घयत्कं यन्मजनं 
स्नानं तस्म विररोषेण विविक्ता [१०६०,२ ] व्यक्ता मूर्तिेखाः सा । कौष्स्भरागेण हउविरः 
सरशद्मकस वल्स्मान्तो यसाः । केव ई बाडो नूतनः म्रवाङः पतरं यत्र एता्ग्नो यो 
बिद्धः श्चस्ली तत्र प्रभव उदपत्तिय॑स्यास्तारशी कतेवेतय्थः । अत्र ठता विजते न् ड 
दिन्ा्म इति पुर्षमेदः । तथा - "गङ्गेव प्रवहतु ते पदैव कीरिः ॥ शदो सक्र 
भ्रबहति, न तु प्रबहविति प्रषृचपरशृचात्मनो विषेर्भदः । 

एवमुपमायामसाद्रदयमसं भद्रश्च दोष; । छुयददादरणद्रयमर । 
उलमक्षायामपि संमावनपरुग्दवदरब्द्रा एव ब्ठुं प्रम्वन्ि बदु अ्रथाशचब्दोऽपि । तत्र 

तदुप्दान दोषः । यथा ~ 
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उयो दीर्धिकागभोन्छुलं मेचकोरपह् । 
चारीरोचनचातुय्यसङ्कासंङुचितं यभा ॥ 

दीर्षिकागमीत् सरोवरमध्यान्युकुं उद्ययौ मेचको ` कढरकमलम्, नायाः लियो 
ङोचनानां चातुय्यै तसात या शङ्का भयं तेन सङ्कचितमिवेत्यर्थः । एवं साधारणविङञेषण्- 
बरादेव समासोक्तिरनुक्तमप्युपमान विशेषं प्रतिपादयतीति तस्यात्र पुनश्पादाने दोषः । 

सएशचति तिग्मरुचौ कड़मः करेदेयितयेव विजुरिभ्िताषवा । 
अतसुमानयरिग्रहया खितं रुचिरया चिरया दिविसथिय ॥ 

तिमरूचौ सूये ककुभो दिशः करैः स्पृशति सति दिवसञ्चोमया मनोहरा बिर्यु| 
दौश्ेया, भतनु दीर्षों यो मानसस्य परिग्रहो अरणं यखास्या, धितं निजुम्भितो बद्व; 
तापो यस्यास्तया । कयेव १ दयितयेव प्रतिनायिकयेवेत्यर्थः । अत्र तिग्मरचो कुं इ 
अभासदेश विशोषणबलेन व्यक्तिविरोषपरिम्रहेण च नायकतया व्यक्तिः भीष्मदिवसभिशेध्ये 
प्रतिनायिकात्वं पतिषदयतीति किं दयितयेति खशब्दोपादानेन १ । एवमप्रस्तुतप्रश्छसायामपि 
इपसेयमनयैव रीत्या प्रतीतम् । न पुनः प्रयोगेण कद्थनीयम् । नीना एतान् श्चेषाच् 
उक्तदोषेष्वन्तभौवयन्तीति (१०६१.१] युक्तयुर्पश्याम इत्युपरभ्यत इति ॥ 

ॐ 
कवेर्गिरां यद् यद्वादि दुषण पुरातनैगेडूरिकाध्रवादतः । 
इद् सखुषणे कतमस्य खण्डनं मया बुधानां इद्यस्य भूषणम् ॥ १॥ 
प्रतापङ्द्मादुरिवाहितानामानन्दरूश्न्दर दवेतरेषाम् । 
युक्तं तवेतत् किल वाचकेन्द्रभ्रीमाजुचन्द्रान्वयरसंमवस्य ॥ २॥ 
भाचुः धतापे न च रखकपमोदं रग्मोद्मिन्दुने पुनः प्रतापम् । 
तनोषि चेतद् दयमप्यघीश | तस्मावमूभ्यामधिकोऽसि चनम् ॥ ३॥ 
कथे प्रभोऽपाकूरुषे प्रताप-यशःप्रभाभिबेत भायुचन्द्रौ । 
त्वं भादुचन्द्राचुचरोचमोऽपि यद्वा चरित्र महतामचय्येम् ॥ ४॥ 
खस्यापरेषामपि कायसिद्धि-बिधानवः सिद्धिपदप्रतिष्ठा । 
जगजनानन्दषिधायकत्वात् त्वदाहये चन्द्रपदव्यवस्था ॥ ५॥ 

प्रस्थापिताः खविषयात् शमिनः समेऽपि 
भीश्चाहिना बत विनेव भवन्तमेकम् । 

यद्वा युगान्तसमयोर्थितमाख्तेन 
शेाः समेऽपि चकितान तु नाकिरोडः॥ ६॥ 

॥ इयं शिष्यङ्कृता परास्तः ॥ 
॥) शति पादज्ञादश्रीमकन्बरसूर्मसदस्नामाघ्यापक-भीरात्रज्जयतीथकरमोचनाखनेकसुक्तबिधापक- 

महोषाष्याय-श्रीमानुचन्द्रमणिशिष्यटे्रशतावधानसाधनप्रमुरितपादशदश्रौमकन्बर” 
परदत्त-दु (सु) स्फहमापराभिघानमहोपाघ्याय-श्रसिष्टि ्न्द्रगण्विरति 

कान्य्रकादाव(ख)ण्डने गुणनिणयो नाम दक्ष उदास, समाः \) 

॥ संषत् १७०३ वषे जन्य(न्वि)षः ददि ५ गुरौ लिखितम् ॥ ओः ॥ 
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